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 :  مقدمة

يشغل موضوع التوافق حيزا كبيرا في الدراسات و البحوث ألىميتو في حياة االنسان بصفة عامة و حياة 

المتمدرس بصفة خاصة باعتباره العنصر االساسي ، و ىدفت الكثير من الدراسات غمى فيم سموك 

ىم أبعادىا المتمدرس ضمن نطاق المدرسة و ذلك بدراسة شخصيتو من كل الجوانب بما فييا النفسية و ا

التوافق الذي يمثل محاولة الفرد إشباع حاجاتو النفسية و االجتماعية من خالل انشاء عالقات مرضية و 

السعي لمتكيف مع متطمبات المجتمع ، و نظرا لكون التوافق دليل عمى تمتع الفرد بالصحة النفسية فيو 

جانب النفسي الذي يتضمن الشعور يتصل بمجاالت و بأبعاد عديدة ممثمة لمسوك االنساني و منيا ال

بالحرية و االنتماء و تقدير الذات ، يقابمو الجانب االجتماعي و الذي يشمل العالقات االجتماعية بين 

 االفراد سواء داخل االسرة أو في بيئة المدرسة . 

األمر الذي  و من بين الجوانب التي أصبحت في اآلونة األخيرة تتأثر بشكل بارز بالتوافق ىو  التعميم ،

يمكن أن يؤثر عمى المسار الدراسي لممراىق المتمدرس من خالل أسموب تفاعمو و تعاممو مع العناصر 

التربوية داخل البيئة المدرسية ، حيث تعتبر ىذه االخيرة أحد أىم المؤسسات االجتماعية أين يقضي 

التربية و التعميم و الذي يعد من الطرق  المراىق المتمدرس جزءًا كبيرا من وقتو يتمقى فييا أنواع المعرفة و

الناجحة في تعديل السموك . فالتوافق الدراسي يظير من خالل العالقات داخل البيئة المدرسية و مع 

االساتذة و الزمالء و المنياج والذي يسعى بو المراىق المتمدرس لمحفاظ عمى التوازن بين مختمف حاجاتو 

ارتفاع التحصيل الدراسي و النجاح و التفوق ، و التي تعتبر مؤشرات  النفسية و االجتماعية و بالتالي

 عمى دافعية انجاز عالية . كما أن مفيوم االنجاز يعد عامال و ضروري لمفرد لبموغ غاياتو المنشودة .



 
 ب

و لذلك ارتأينا في ىذه الدراسة الحالية إلى إبراز العالقة بين التوافق الدراسي و دافعية االنجاز لدى  

المراىق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة ، و استجابة لمتطمبات الموضوع تم تقسيم البحث عمى النحو 

 التالي : 

 تناولنا فيو ، : بعنوان لإلطار العام لإلشكالية للفصل االولو قمنا بتخصيصو :  الفصل التمهيدي

ى مفاىيم الدراسة ، و بعدىا إشكالية البحث ، الفرضيات ، أىمية البحث ، أىداف البحث ، و اإلشارة إل

 الدراسات السابقة . 

 و يعتبر بمثابة االطار النظري لمتغيرات الدراسة و يتضمن ثالثة فصول كما يمي :  الجانب النظري :

 مؤشرات،  التوفق: يحتوى عمى جزأين أساسيين : جزء يعرض بالتوافق المتضمن تعريف  الفصل الثاني

. أما الجزء الثاني تناول النظريات المفسرة لمتوافقو في االخير اد التوافق أبع،  شروط التوافقالتوافق ، 

مظاىر التوافق  الدراسي،أبعاد التوافق ، تعريف التوافق الدراسيحيث تطرقنا إلى: التوافق الدراسي 

 الدراسي. العوامل المؤثرة في التوافق الدراسي، 

و الذي تطرقنا من خاللو في الجزء االول الدافعية : و الذي  دافعية االنجاز بعنوان  : الثالثالفصل   

خصائص الدافعية ،  بعض المفاىيم المرتبطة لمفيوم الدافعية،  مفيوم الدافعيةتضمن العناصر  التالية : 

 . تصنيف الدوافع ، مكونات الدافعية ،  وظائف الدافعية ،

 ،االنجاز أنواع دافعية، تعريف الدافعية لإلنجازن أما الجزء الثاني تناول : دافعية االنجاز انطالقا م

قياس دافعية  ،صفات ذوي دافعية االنجاز ،النظريات المفسرة لدافعية االنجاز ،مكونات دافعية اإلنجاز

 . الدافعية لإلنجاز و مرحمة المراىقة ،االنجاز 



 
 ج

نظريات المراىقة،  اية تعريفكذلك تناول جزأين جزء المراىقة بد المراىقةالرابع: بعنوان لفصل بينما ا

ىداف المراىقة، أخصائص السموك االجتماعي في مرحمة  المراىقة،مظاىر النمو في مرحمة المراىقة، 

 المراىقة.أنواع المراىقة، مميزات مرحمة  المراىقة، ة،مرحمة المراىق

خصائص ،  المراىقة المبكرةاىر ظمالمبكرة، المراىقة بينما الجزء الثاني تطرقنا فيو إلى: بداية بتعريف 

 . العوامل المحددة لشكل المراىقة ، فترة المراىقة المبكرة 

 الجانب التطبيقي : و ىو اإلطار الميداني لمبحث و يتضمن فصمين ىما :

 مجاالتالفصل الخامس : بعنوان اإلجراءات المنيجية لمدراسة و الذي تضمن الدراسة االستطالعية ، 

 .  االساليب االحصائية،  أدوات الدراسة،  منيج الدراسة،  الساسيةالدراسة ا،  الدراسة

التي توصمنا إلييا.مناقشة نتائج الدراسة  الدراسة، عرض نتائج الفصل السادس: و قد خصصناه ل



 

 
 د
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 اشكالية :     .1

تحقيق ذاتو و مكانتو في إلى  يمر االنسان في حياتو بسمسمة من التغيرات النمائية التي يسعى بيا   

تتغير بتطور نموه من مرحمة الطفولة التي التي  ،التام النضج إلحداث و اتخاذ القرارات  المجتمع ،

مرحمة مرورا بأىم  في مجتمع الراشدين إلى فرد ناضجطفل صغير بو  من ترقى يتعداىا في خطى ثابتة 

 مرحمة المراىقة .في حياتو 

              من أىم الفترات التي يمر بيا االنسان في حياتو ، بل يمكن اعتبارىا فترة انتقالية  تعد ىذه االخيرة 

و حرجة ، ينمو خبلليا الجسم نموا سريعا و تحدث تغيرات جسمية نفسية ،  كما تنمو االمكانات العقمية ، 

 و عن اسرتو و عن المجتمع . و يمر بخبرات اجتماعية و تتكون معتقداتو و اتجاىاتو و قيمو عن نفسة 

إذ تختمف أشكال المراىقة من فرد .  كما أن المراىق يسعى إلى االستقبللية عن الكبار و تكوين شخصيتو

و االدوار االجتماعية التي يقوم بيا المراىق    و التقاليد  ألخر باختبلف الظروف االسرية و العادات

،  ، ولم تكن مشكمة بالنسبة لدييم لم تكن مقمقة لآلباء واألمياتكذلك حسب تغير االزمنة ففي الماضي 

، كما أن الكبار من حولو  تحممو لممسؤولية في سن مبكرة نتيجة  وذلك ألن المراىق كان يستقر نفسياً 

. وبالتالي فالمراىق ال ينتظر  ، حيث يعاممونو كرجل ويمنحونو الفرصة لكي يعمل مبكراً  يعيرونو االىتمام

 يأخذ الفرد وقتًا طويبلً  أين،  وقتًا طويبًل لكي يجد عمبًل كما في العصر الحالي، الذي تعقدت الحياة بو

ويمر بسنوات طويمة من التعميم الدراسي إلى أن يجد عمبًل يحقق لو االستقرار من الناحية االنفعالية 

  . ، ويطول معيا عدم االستقرار النفسي لمفرد . وبالتالي قد تطول المراىقة في عصرنا الحالي واالجتماعية

و لعل  اجية في شخصية المراىق .اذ ان ىذه التغيرات التي تطرأ عمى ىذه المرحمة قد تحدث تقمبات مز 

الذي  االمرأىم ما يميزىا الضغوط النفسية التي  تؤدي إلى عدم قدرة المراىق عمى التوافق السوي . و 

 إلى تحقيق أكبر مستوى من التوافق مع التغيرات الجسمية و التوقعات االجتماعية  يسعى جاىدا  يجعمو
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ىذه االخيرة المؤسسة الثانية بعد االسرة أين يقضي المراىق و كذا المدرسية ، حيث تعتبر   و االسرية

المتمدرس )التمميذ( جزءا كبيرا من وقتو يتمقى فييا مختمف أنواع المعرفة ، التربية ، التعميم . والعممية 

ر ، تشكل عممية ديناميكية في إطا التربوية بأركانيا األساسية الثبلثة )المعمم، المتعمم، المادة التعميمية(

 النشءتفاعمي ليذه األركان، إذ يعد المعمم ذلك الشخص الوصي اجتماعًيا وقانونًيا عمى تربية وتكوين 

، ألجمو تسخر كل اإلمكانيات  يقطب الحالتكويًنا خاًصا بذلك، كما يعد المتعمم )التمميذ( فييا  والذي تمقى

اًنا منتًجا وصالًحا لنفسو وأمتو، أما المادة المادية والبشرية، يتكون عبر سنوات عديدة ليكون في النياية إنس

 الدراسية فتكون عمى قدر استعدادات التمميذ النفسية وقدراتو العقمية مراعية بذلك نموه من جميع النواحي.

كل ىذا جعل الدراسات الحديثة تركز عمى ىذه العناصر خصوًصا منيا التمميذ وتوليو اىتماًما متميًزا من 

ح المستمرة وفًقا ألحدث النظريات في إطار التجديد واإلصبلح لممنظومة التربوية خبلل عمميات اإلصبل

بما يتناسب مع العصر والتقدم العممي والحضاري، قصد رفع المستوى باستمرار وجعمو يواكب متطمبات 

العصر الذي يضطر بالتعايش معو من جية، ولكي ال ييمش ويصبح الركود والتخمف من أبرز سماتو 

 ة أخرى.من جي

التمميذ في ظل ىذه العممية ليس مجرد وعاء يحمل المعمومات التي يتمقاىا في القسم ويمتحن عنيا كما أن 

  االجتماعي.، بل يتأثر في عممية النمو بكل ما يحيط بو خصوًصا المحيط  في أوقات محددة فحسب

              يواجو فييا الفرد  و خاصة التمميذ عقبات  من أكثر المجاالت التي يمكن أن حيث أن مجال التعميم 

كذا ظيور  و  و عدم القدرة عمى مواجية المواقف التعميمية و مشكبلت كضعف التحصيل الدراسي 

وىذا ما أكدتو دراسة )عيسى و رشوان  و العدوان مما يؤدي بو إلى سوء التوافق ،  العنف سموكياتبعض 

         مشكبلت التوافق الدراسي لدييم خطر انخفاض التوافق االجتماعي( ان الذين يعانون من 2005

  تمكنو من مواجية تمك العقبات و المشكبلت  ايجاد حمول ، يستدعي بالضرورة و االضطرابات النفسية 



اإلطار العام للدراسة                                                                 الفصل التمهيدي :  
 

 
8 

و تمك الظروف و خاصة الجديدة عميو و اشباع حاجاتو و رغباتو و يستعيد  يتبلءمو تعديل سموكو بما 

لمدوافع تزان و االنسجام و تحقيق التوافق السوي. فالتوافق السوي ىو االعتدال في االشباع العام حالة اال

التوافق الجيد لدى المراىق المتمدرس مؤشر  و عميو اشباع دافع واحد عمى حساب دوافع أخرى ،وليس 

قات مرضية في البيئة ايجابي و دافع قوي يدفع بو لمنجاح و من ناحية أخرى تمكنو من بناء و تكوين عبل

المدرسية عامة و مع رفاق الصف و المعممين والتأقمم و المنياج الدراسي بصفة خاصة , كما أنو مؤشر 

 عمى صحتو النفسية و االجتماعية و تكاممو االجتماعي الذي بدوره يحقق لو التوافق الدراسي .

لدراسة . و من االمور االساسية التي تسعى فالتوافق الدراسي مطمب أساسي لنجاح التمميذ و استمراره با   

العممية التربوية التعميمية إلى تحقيقيا لدى التبلميذ ، حيث يزداد الحديث عن التوافق الدراسي خاصة لدى 

شيادة التعميم المتوسط الذي يأتي بعد المرور بخبرة  كامتحانالتبلميذ المقبمين عمى االمتحانات الرسمية 

سنوات  .االمر الذي يمكن أن يؤثر عمى مساره الدراسي من خبلل أسموب تفاعمو و تعميمية تمتد ألربع 

تعاممو مع العناصر التربوية ، إذ يعبر عن عبلقة تفاعمية دينامية بين التمميذ و البيئة المدرسية لتحقيق 

إلى الصف التعميمي مواد الدراسة و النجاح فييا، فالتبلميذ يأتون  استيعابالتواؤم بينو وبين مكوناتيا ،  و 

 بمستويات مختمفة من الدافعية إذ أن بعضيم يطورون دافعيتيم و البغض االخر يبقييا عمى حاليا .

كما ينظر إلى الدافعية دراسيا يتوقف عمى مقدار ما لديو من دافعية نحو الدراسة ،  التمميذ أن نجاح 

ستمرار في التعمم فمن بين الدوافع المحرك االساسي لسموك التبلميذ نحو التفوق و النجاح و اال

فكمما كانت الدافعية أقوى كان إنجازه االجتماعية التربوية التي تحدد سموك التبلميذ الناجح دافعية االنجاز 

حيث ،  أفضل وعمى النقيض من ذلك تنخفض ىمة الطالب ويقل ميمو لئلنجاز وييمل تحصيمو الدراسي

توجيو سموك التبلميذ و تنشيطو و في ادراكو لممواقف فضبل عمى  عامبل ميما في لئلنجازتمثل الدافعية 
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مساعدتو في فيم و تفسير سموكو و سموك المحيطين بو ، كما يعتبر دافع االنجاز مكون اساسي في 

 .سعي الفرد اتجاه تحقيق ذاتو و توكيدىا ، حيث يشعر بذاتو من خبلل ما ينجزه و فيما يحققو من اىداف

ىمية التوافق الدراسي و دافعية االنجاز في مدى تحقيق  من معطيات و نظرا أل عمى ضوء ما ذكر  

تعتبر الدراسة الراىنة محاولة لمعرفة طبيعة العبلقة الموجودة ،  النجاح و التوفق في الدراسة لدى التبلميذ

 .بين التوافق الدراسي و دافعية االنجاز لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة 

 عمى ذلك تحددت اشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي : وبناء

لدى المراىق بين التوافق الدراسي و دافعية االنجاز  ذات داللة إحصائية  ىل توجد عبلقة ارتباطية 

 المرحمة المتوسطة ؟ب المتمدرس

 و تندرج ضمنو مجموعة من التساؤالت الفرعية :     

بين التوافق مع االستاذ و دافعية االنجاز  موجبة ذات داللة احصائية ىل توجد عبلقة ارتباطية  .1

 ؟ المراىق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة لدى 

بين التوافق مع الزمبلء و دافعية اإلنجاز  ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية ىل توجد عبلقة  .2

 ؟ ةة المتوسطبالمرحملدى المراىق المتمدرس 

بين التوافق مع المنياج الدراسي و دافعية موجبة ذات داللة احصائية ية ىل توجد عبلقة ارتباط .3

 ؟ ةالمتوسطبالمرحمة  االنجاز لدى المراىق المتمدرس

بين التوافق مع االدارة المدرسية و دافعية االنجاز  ذات داللة إحصائية ىل توجد عبلقة ارتباطية  .4

 ؟  ةة المتوسطبالمرحملدى المراىق المتمدرس 
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 الفرضيات : .2

 الفرضية العامة  :

  توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين التوافق الدراسي و دافعية االنجاز لدى

 المراىق المتمدرس بالمرحمة  المتوسطة.

 الفرضيات الجزئية :

ز بين التوافق مع االستاذ و  الدافعية لئلنجا توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية  .1

 لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة  المتوسطة.

بين التوافق مع الزمبلء و الدافعية لئلنجاز  ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية  توجد عبلقة  .2

 لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة  المتوسطة.

دافعية بين التوافق مع المنياج الدراسي و  حصائية بلقة ارتباطية موجبة  ذات داللة إتوجد ع .3

 االنجاز لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة .

بين التوافق مع االدارة المدرسية و دافعية  حصائية عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إتوجد   .4

 االنجاز لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة  المتوسطة .

 اهداف الدراسة  : .3

 المتمدرس بالمرحمة  المتوسطة .معرفة مستوى التوافق الدراسي لدى المراىق  .1

 معرفة مستوى دافعية االنجاز لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة . .2
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معرفة طبيعة العبلقة بين التوافق الدراسي و دافعية االنجاز لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة   .3

 المتوسطة .

مع االساتذة ، التوافق مع الزمبلء ، معرفة العبلقة الموجودة بين أبعاد التوافق المدرسي ) التوافق  .4

 سطة التوافق مع المنياج ، التوافق مع المدرسة ( و دافعية االنجاز لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة  المتو 

 : أهمية الدراسة .4

تبرز أىمية الدراسة الحالية في مضمونيا و موضوعيا و المتمثل في دراسة التوافق الدراسي وعبلقتو 

ز ، وكذا بالنسبة لمفئة التي يتناوليا الموضوع ، وىي فئة المراىقين المقبمين عمى امتحان  بدافعية االنجا

 شيادة التعميم المتوسط :

تكمن أىمية ىذه الدراسة في أنيا تيتم بأحد الموضوعات االساسية التي تساىم في النجاح  .1

 الدراسي لمتمميذ و المتمثمة في التوافق الدراسي و دافعية االنجاز .

 إبراز الدور االيجابي لمتوافق في المجال النفسي عموما ، و في الجانب الدراسي خصوصا  . .2

تساىم ىذه الدراسة في لفت انتباه المسؤولين في المؤسسات التربوية إلى أىمية التوافق الدراسي  .3

 في زيادة دافعية االنجاز.

المبكرة حيث غالبية التبلميذ المرحمة العمرية التي طبق عمييا البحث ، و ىي مرحمة المراىقة  .4

( و ىي مرحمة عمرية ليا خصائصيا التي تميزىا عن باقي المراحل 16 -13تتراوح أعمارىم بين )

 األخرى ، كما تتميز بأنيا الفترة االنتقالية من مرحل الطفولة و الدخول في المراىقة .
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 : . تحديد المصطمحات5

مع زمبلئو  سموكياتوتحقيق التبلؤم و االنسجام و يظير ذلك في : ىو قدرة  التمميذ عمى  التوافق الدراسي

و أساتذتو و اتجاىو محو المدرسة و المنياج و يتضح ىذا من خبلل الدراجة التي يتحصل من اجابتو 

 عمى مقياس التوافق الدراسي المطبق في الدراسة  . 

 م إذا احتاج أحدىم لممساعدة  . ساعدىم: ىو مدى اندماج التمميذ مع زمبلئو و  التوافق مع الزمالء

سي و التي ا: يتجسد في العبلقة الدينامية بين االستاذ و التبلميذ داخل الصف الدر  التوافق مع االساتذة

 طف المتبادل ايسودىا االحترام و التقدير و التع

  آرائيمفكارىم و أذي تسوده الحرية  في التعبير عن يعتبر الجو المدرسي ال التوافق مع االدارة المدرسية :

 سي . اإلى الجو الديموقراطية من أىم العوامل التي تساعد التبلميذ عمى التوافق الدر  باإلضافة

ا ستعاب المواد النظرية و الميارات العممية ، و مدى  و ىو قدرة التمميذ عمى فيم التوافق مع المنهاج :

 مراعاة المناىج لمفروقات الفردية بين التبلميذ و تتناسب مع ما لدييم من قدرات و امكانيات . 

: ىي سعي تمميذ السنة الرابعة متوسط و ميمو لتحقيق أىدافو  نحو التفوق و الرغبة في  دافعية االنجاز

ا بالدرجة التي يحصل عمييا من خبلل االجابة عمى فقرات مقياس الدافعية األداء الجيد و يقدر ىذ

 المطبق في ىذه الدراسة . لئلنجاز

 

 

 



اإلطار العام للدراسة                                                                 الفصل التمهيدي :  
 

 
13 

 السابقة :الدراسات  .6

 العربية :الدراسات  .1.6

  ( :1964دراسة " محمود الزيادي " ). 1.1.6 

 الجامعة.لطبلب التوافق الدراسي و عبلقتو ببعض المتغيرات  العنوان :

كما  الجامعة،ىدفت الدراسة من خبلل دراسة التوافق لوضع مقياس موضوعي مقنن لو بالنسبة لطبلب 

 ىدفت إلى دراسة العوامل التي تعيق التوافق و تمك التي تساعد عمى نمائو .

طالبة من كمية اآلداب بجامعة عين  120طالبا و 163 طالبة،طالب و  283تكونت عينة الدراسة من 

ختيروا بطريقة عشوائية من المستويات الدراسية .حيث استخدم الباحث االدوات التالية في الشمس أين ا

 دراستو :

 . مقياس التوافق الدراسي لطمبة الجامعات يتضمن سبع جواب من إعداد الباحث 

   مجموعة . 11مقسمة عمى  101اختبار كورنل لمتقييم السيكاتري و السيكوسوماتي مكون من 

 سؤاال .79الطموح من إعداد الباحثة " كاميميا عبد الفتاح " مكون من  استبانة لمستوى 

  سؤاال . 42اختبار الذكاء العالي من إعداد الباحث " السيد محمد خيري " مكون من 

  حيث أظيرت الدراسة النتائج التالية :

 . وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين التوافق و مستوى الطموح 

 سي اختمفت االضطرابات السيكوسوماتية كمما زاد التوافق الدرا 
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   ال توجد عبلقة دالة احصائيا بين التوافق الدراسي و الذكاء 

  وجود عبلقة دالة احصائيا في التوافق الدراسي بين طبلب السنتين األولى و الثانية و طبلب

ما اقتربنا من السنتين الثالثة والرابعة لصمح االخيرة ، و ىذا يعني ان التوافق الدراسي يزداد كم

 السنوات النيائية 

ي دراسيا و تمك التي تساعد حاولت ىذه الدراسة  تحديد أنواع العوائق التي تعيق توافق الطالب الجامع

السكوسوماتية  االضطراباتو ذلك من خبلل قياس مستوى التوافق الدراسي و تطبيق اختبار لتقييم  نمائو

باإلضافة إلى ذلك قياس مستوى الطموح مع تقييم نسبة   ومدى تأثيرىا عل تحصيل التوافق الدراسي

ذكائيم ، كما توصمت إلى النتائج التالية أنو ىناك موجبة عبلقة بين التوافق و مستوى الطموح و الذكاء . 

و أنو كمما زاد التوافق اختمفت االضطرابات السيكوسوماتية ، و قد اعتمد في ذلك عمى عينة كبيرة لتمثيل 

 (27ص ، 2010من مختمف األعمار بمنطقة واحدة و ىي جامعة عين شمس . .) بوصفر،الجنسين و 

 ( 1994" )العمران "دراسة . 2.1.6

و  االبتدائيةطمبة المرحمتين  لدى العبلقة بين الذكاء و دافع االنجاز و التحصيل الدراسيالعنوان : 

 .  اإلعدادية بدولة البحرين

" دراسة ىدفت إلى دراسة العبلقة بين الذكاء و دافع االنجاز و التحصيل الدراسي 1994أجرت العمران " 

و اإلعدادية بدولة البحرين .  االبتدائيةطالب و طالبة من المرحمتين  377لدى عينة مكونة من 

شدين حيث تم حساب الدافعية لئلنجاز لؤلطفال و الرا اختباراستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة مقياس 

   عمى صدق المحتوى . حيث كشفت النتائج عن  %95صدقو بأخذ رأي المحكمين الذين بمغت نسبتيم 

 (48،ص 2013و التحصيل الدراسي ) السمخي، لئلنجازو جود ارتباط موجب دال احصائيا بين الدافعية 
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 :  (2009" )عنو عزيزة" دراسة. 3.1.6

                         . التوافق الدراسي و الصحة النفسية لدى تبلميذ السنة أولى ثانوي العنوان :

عمى عينة . ىدفت الدراسة إلى فحص الصحة النفسية و التوافق الدراسي لدى تبلميذ السنة أولى ثانوي 

مرحمة سنة شممت الذكور و االناث من تبلميذ ال 17و  15تراوحت أعمارىم بين  800مكونة من 

التعميمية بالجزائر العاصمة . و لقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي لدراسة المتغيرات عن طريق 

تطبيق مقياس الحالة النفسية لممراىقين و الراشدين و مقياس التوافق الدراسي ، كما أسفرت النتائج عن 

      0,01دراسي عند مستوى الداللة وجود فروق دالة إحصائيا لمختمف أبعاد الصحة النفسة و التوافق ال

 ( 9ص 2009. ) عنو ،  0,05و 

 (2009) "األندبيجاني"دراسة . 4.1.6

العبلقة بين استخدام أجزاء المخ و حل المشكبلت و التوافق الدراسي لدى عينة تبلميذ المرحمة العنوان :  

  .االبتدائية بمدينة مكة 

ن الموىوبين و العاديين في استخدام أجزاء المخ و حل استيدفت الدراسة قياس الفروق الفردية بي

المشكبلت و التوافق الدراسي ، و كذلك قياس العبلقة بين استخدام أجزاء المخ و حل المشكبلت و التوافق 

الدراسي لدى عينة تبلميذ المرحمة االبتدائية بمدينة مكة . و انقسمت عينة الدراسة إلى عينتين من 

ميذ الموىوبين و العاديين ، و تعد عينة التبلميذ الموىوبين عينة قصدية كيمة إذ بمغ التبلميذ ىما التبل

تمميذ . و قام الباحث بإعداد مقياس حل المشكبلت ، و تبنى  199و التبلميذ العاديين  146عددىا 

قة و من أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة : وجود عبل 1988مقياس التوافق الدراسي من مراد 

سالبة دالة بين دراجات التوافق الدراسي و الجزء األيسر من المخ ، و سالبة غير دالة احصائيا بين الجزء 

األيمن من المخ ، و موجبة دالة بين الجزء التكاممي من المخ لدى التبلميذ الموىوبين ، كما بينت الدراسة 
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         ي  و بين الجزء األيسر من المخ ، عن و جو د عبلقة سالبة غير دالة بين درجات التوافق الدراس

)العبيدي ،  و موجبة غير دالة مع كل من الجزء األيمن و التكاممي لممخ لدى التبلميذ العاديين .

 ( 83، ص  د.ساألنصاري ، 

 : ( 2009) "الغامدي" دراسة. 5.1.6

التفكير العقبلني و التفكير الغير عقبلني و مفيوم الذات ودافعية اإلنجاز لدى عينة من  العنوان :

 . المراىقين المتفوقين دراسيا و العاديين بمدينتي مكة المكرمة وجدة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفروق بين المتفوقين دراسيا و العاديين في كل من التفكير و مفيوم الذات 

       نجاز، معرفة الفروق بين المتفوقين دراسيا و العاديين حسب المدينة في كل من التفكيرو دافعية اال

و مفيوم الذات و دافعية االنجاز. معرفة العبلقة بين التفكير و مفيوم الذات و دافعي االنجاز لدى كل 

وية بمدينتي مكة المكرمة طالب من المرحمة الثان 400من المتفوقين و العاديين والعين الكمية التي حجميا 

و جدة ، مستخدم المنيج الوصفي بشقيو االرتباطي و السببي المقارن ، عن طريق تطبيق مقياس األفكار 

، و مقياس مفيوم الذات لممراىقين من إعداد الباحث  1985العقبلنية و غي عقبلنية من إعداد الريحاني 

عمى األساليب اإلحصائية التالية :  باالعتمادالباحث، ، مقياس دافعية االنجاز لدى المراىقين من إعداد 

، معامل االرتباط بيرسون ، تحميل التباين احادي   T testالتوزيع التكراري و النسب المئوية ، اختبار 

االتجاه .لمتوصل إلى النتائج التالية : توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين المتفوقين دراسيا في 

فكير و مفيوم الذات و دافعية االنجاز بينما ال توجد عند العاديين .توجد فروق في الدرجة كل من الت

  (6، ص 2009) الغامدي ،الكمية لمقياس التفكير بين المتفوقين دراسيا و العاديين لصالح المتفوقين .
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 (2014) دراسة نعيمة جاري .6.1.6

عبلقة أساليب التعمم كنمط من أنماط معالجة المعمومات  بدافعية االنجاز و التوافق الدراسي  العنوان :

لدى تبلميذ السنة الثانية ثانوي ، حيث ىدفت إلى الكشف عن العبلقة بين أساليب التعمم كنمط من أنماط 

الدراسة قامت الباحثة  عمى تساؤالت لئلجابةو  معالجة المعمومات بدافعية االنجاز و التوافق الدراسي ،

باستخدام المنيج الوصفي ، و عمى ضوء أىداف الدراسة تم تطبيق مجموعة من االدوات المتمثمة في 

مقياس ) اساليب التعمم ، دافعية االنجاز ،التوافق الدراسي ( ، و بعد التأكد من الخصائص السيكو مترية 

ذ و تمميذة ، طبقت الدراسة االساسية عمى عينة تممي 30ليذه المقاييس عمى عينة استطبلعية مكونة من 

من تبلميذ السنة الثانية ثانوي . و بعد جمع المعطيات و معالجتيا احصائيا كانت النتائج  230قواميا 

لدى تبلميذ الثانية ثانوي باختبلف  لئلنجازالتالية ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى دافعية 

 و السطحي و االستراتيجي (.اساليب التعمم ) العمق 

توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق الدراسي لدى تبلميذ السنة الثانية ثانوي باختبلف 

 اساليب التعمم ) العمق ، السطحي ، االستراتيجي ( . 

لمتغير  توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى دافعية االنجاز لدى تبلميذ السنة ثانية ثانوي تعزى ال

 الجنس و التخصص و التفاعل بينيما .

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق الدراسي لدى تبلميذ السنة ثانية ثانوي تعزى لكتغير 

 الجنس و التخصص .

كما توصمت إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق لدى تبلميذ السنة ثانية ثانوي تعزى 

 (5، ص 2014) جاري ،التخصص .لمتغير 
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  (2014) دراسة ميدون  و أبي مولد. 7.1.6

.   الكفاءة الذاتية و عبلقتيا بالتوافق الدراسي لدى عينة من تبلميذ مرحمة التعميم المتوسطة  العنوان :

متحقق من األىداف المتمثمة في الكشف عن مستوى كل من الكفاءة الذاتية و التوافق ل ت الدراسةىدف

( 798لمدرسي لدى عينة من تبلميذ مرحمة التعميم المتوسط ، حيث تكونت عينة الدراسة األساسية من ) ا

    بطريقة عشوائية طبقية من متوسطات مدينة ورقمة ، و لتحقيق أىداف الدراسة  اختيرواتمميذ و تمميذة 

التوافق الدراسي المكون من بنود و مقياس  10تم تطبيق أداتين و ىما مقياس الكفاءة الذاتية مكون من 

      لمتوصل إلى النتائج التالية : أن مستوى التوافق الدراسي 2012.2013. خبلل السنة الدراسية  بند 36

   و الكفاءة الذاتية مرتفع لدى تبلميذ مرحمة التعميم المتوسط ، و وجود عبلقة طردية بين الكفاءة الذاتية 

ىناك فروق جوىرية بين التبلميذ و التمميذات في توافقيم الدراسي وىو و التوافق الدراسي لدييم ، و أن 

لصالح التمميذات . باإلضافة إلى و جود فروق في التوافق المدرسي بين التبلميذ المعيدين و التبلميذ غير 

 .( 5، ص2014معيدين . ) ميدون و أبو الوليد ،المعيدين و لصالح التمميذ ال

  :  2014شنون دراسة ، رياش و . 8.1.6

  سي و دافعية االنجاز لدى تبلميذ الرابعة متوسط .ا: الذكاء االنفعالي و عبلقتو بالتوافق الدر  العنوان

     سي و الدافعية  لئلنجازاحيث ىدفت الدراسة إلى معرفة عبلقة الذكاء الوجداني بكل من التوافق الدر 

لدى تبلميذ التعميم المتوسطة ، و عن  الدراسيافق و ذلك من الكشف عن الذكاء الوجداني و عبلقتو بالتو 

بين   لئلنجاز ، باإلضافة إلى الكشف عن العبلقة ةبلقة الموجودة بين الذكاء الوجداني و الدافعيعة العطبي

 463سي و الدافعية لئلنجاز ،لدى عينة من تبلميذ المتوسطات بمدينة تيبازة ، المتكونة من االتوافق الدر 

ة ،  أين اختيروا بطريقة عشوائية ، و لقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي لدراسة تمميذ و تمميذ

المتغيرات ، عن طريق تطبيق اختبار الدكاء الوجداني لفاروق السيد عثمان و محمد عبد السميع رزق 
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ن معتمدي 2000و مقياس التوافق المدرسي ليونجمان  و مقياس دافعية اإلنجاز لمحمد خميفة  1998

      ، كما أسفرت النتائج عن وجود عبلقة موجبة بين الذكاء الوجداني spssعمى األسموب االحصائي 

        لدى تبلميذ الرابعة متوسط ، كما أنو توجد عبلقة موجبة بين الذكاء الوجداني  الدراسيو التوافق 

     الدراسيو الدافعية لئلنجاز لدى تبلميذ الرابعة متوسط ، و أيضا انو توجد عبلقة موجبة بين التوافق 

 ( 276، ص  2014)شريان و شنون ،  و دافعية اإلنجاز لدى تبلميذ الرابعة متوسط .

 ( :2015) هداية بن صالح دراسة. 10.1.6

 سي لدى المراىق المتمدرس . الدر الضغط النفسي و تأثيره عمى التوافق ا العنوان : 

سي لدى المراىق احيث ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى تأثير الضغط النفسي عمى التوافق الدر 

( تمميذ و تمميذة في المدرسة 200المتمدرس في المرحمة الثانوية بمدينة تممسان ، بمغت عينة الدراسة ) 

       _ 2بوازدة _ جامعة الجزائر لط النفسي لعبد الحق ى مقياس الضغالثانوية ، حيث تم االعتماد عم

سي لمباحثة ، مع استخدم المنيج او المكيف من طرف الباحثة عمى فئة المراىقين ، و مقياس التوافق الدر 

الوصفي التحميمي . توصمت الدراسة الحالية إلى نتائج كان أىميا : وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين 

التوافق المدرسي ، مع وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين كل من الضغط النفسي و أبعاد الضغط النفسي و 

سي ) التوافق مع األساتذة ، الزمبلء ، المدرسة ، المواد الدراسية ( ، كما أسفرت الدراسة أيضا االتوافق الدر 

رسي مع وجود وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من الذكور و االناث في مستوى التوافق المد

  (6، ص 2015عبلقة ارتباطية بين التوافق المدرسي و التحصيل الدراسي . ) بن صالح ، 
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 . الدراسات األجنبية :2.6

 ) دون سنة (    جيندال. دراسة 1.2.6

لمشخصية و قائمة الدافعية لئلنجاز و مقياس القمق عمى عينة مودسمي  و بندا قائمةجيندال طبق كل من 

( . و ظير ارتباط 13من تبلميذ المرحمة اإلعدادية ) متوسط عمر  256و اإلناث  256من الذكور 

سمبي بين الدافعية لئلنجاز و القمق لدى عينة الذكور ، و لم ينسحب األمر ذاتو عمى عينة اإلناث ، كما 

لدى عينة من الذكور ، و لم يظير  االنبساطتباط موجب بين الدافعية لئلنجاز و كشفت الدراسة عن ار 

، 2008ىذا االرتباط لدى عينة اإلناث  و ظيرت عبلقة سمبية  بين القمق و االنبساط . )أحمد النيال ، 

 . (208ص 

 : و دافعية اإلنجاز  ذات العالقة بمتغير التوافق الدراسي التعقيب عمى الدراسات .4.6

 : ستعراض الدراسات السابقة حسب متغيرات الموضوع مبلحظة أنو من حيث إبعد 

كل الدراسات السابقة المذكورة تناولت التوافق الدراسي و دافعية اإلنجاز ، و اختمفت في تناوليا  : العنوان

جامعي من لمعينة بين األطوار التعميمية الثبلثة ) ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ،( باإلضافة إلى المستوى ال

   و ذلك بناءا عمى اختبلف الموضوع  مختمف األعمار ، كما اختمفت ىذه الدراسات من حيث األىداف 

و المتغيرات التي تعاممت معيا ، فمنيا من حاول التعرف عمى أىم العوائق التي تؤدي إلى سوء التوافق ، 

بين التوافق و بعض المتغيرات ، ومنو أيضا من اىتم أيضا بربط العبلقة  1964مثل دراسة الزيادي 

( ، 2014،دراسة )ميدون و أبي مولد( )  2009األخرى ، كدراسة )عنو عزيزة ( دراسة األندبيجاني :

 . ( غير أن الدراستين الثانية و االخيرة ربط التوافق بالصحة النفسية  2015دراسة ىداية بن صالح )

فردا مثل دراسة  200فبالنسبة لمحجم تراوحت ما بين اختمفت العينات المعتمدة ىذه الدراسات  : العينة
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فردا في دراسة  354(، و 2014دراسة )ميدون و أبي مولد( )  798( ، و  2015ىداية بن صالح )

لدراسة الباحث " محمود الزيادي " فردا  283كدراسة )عنو عزيزة (،   800،  2009األندبيجاني :

(1964 . ) 

الدراسات السابقة حسب اختبلف اىدافيا و فرضياتيا و كذا أدواتيا و عيناتو فقد اختمفت نتائج :  النتائج

أوضحت بعض الدراسات عن وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين التوافق المدرسي و بعض المتغيرات لدى 

افق المدرسي و باألخص بين عينة الدراسة و بعضيا االخر تول إلى وجود عبلقة ارتباطية طردية بين التو 

 .  باتاضطر االنوع 

أما فيما يخص الدراسات التي تناولت متغير دافعية اإلنجاز يمكن التوصل إلى أن فمنيا من ربطيا بعض 

، و التفكير  و مفيوم  الذات في دراسة 1994السمات كالقمق جيندال مودسمي ، الذكاء كدراسة العمران 

بعنوان :  2014رين كانت لرياش و شنون ( ، بينما الدراسات التي جمعت بين المتغي2009الغامدي) 

 الذكاء االنفعالي و عبلقتو بالتوافق المدرسي و دافعية االنجاز لدى تبلميذ الرابعة متوسط . 

     دراسة ، رياش463اختمفت العينات المعتمدة ىذه الدراسات فبالنسبة لمحجم تراوحت ما بين:  العينة 

دراسة  377،  ( 2009الغامدي)  دراسة،  400جيندال و  مودسمي  256،   2014و شنون 

 و يعود اختبلف حجم العينة إلى اختبلف اىداف و طبيعة الدراسة . العمران . 

اختمفت كذلك نتائج الدراسة السابقة التي تناولت الدافعية  لئلنجاز حيث اسفرت النتائج عن  : النتائج

 وجود عبلقة ارتباطية موجبة و ىناك عبلقات سالبة بين المتغيرات .
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بعض الدراسات اعتمدت مقاييس و استبيانات القام الباحثين بإعدادىا  و البعض  : األدوات المستخدمة

      مقاييس جاىزة من خبلل ترجمتيا و تعريبيا أو تقنينيا لتصبح جاىزة لبلستخدام اآلخر اعتمد عمى 

 في البيئة التي أجريت فييا الدراسة . 

 االستفادة من الدراسات السابقة :

 قد تم االستفادة من الدراسات السابقة من خبلل :

 اقتباس بعض المعمومات من الجانب النظري 

 دم و طريقة اختيار العينة التعرف عمى المنيج المستخ

 االستعانة بالدراسات السابقة الختيار مقاييس الدراسة الحالية 

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية .
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 خالصة : 

الدراسة بدءا في ىذا الفصل تم التمييد لدراستنا ، حيث تم التطرق فيو إلى مختمف العناصر الميمة في 

بإشكالية البحث ، أين تم إعطاء صورة عن الموضوع المراد دراستو كما قمنا من خبلليا بطرح التساؤل 

الرئيسي لمدراسة و األسئمة الفرعية المنبثقة منيا ، لنصل بعدىا إلى طرح الفرضية العامة لمدراسة و كذلك 

 الفرضيات الفرعية .

كما قمنا كذلك أىمية الموضوع المراد دراستو ، إضافة إلى وضع مجموعة من األىداف التي نطمح 

لموصول إلييا بإنياء الدراسة ، و ال يكتمل الفصل التمييدي دون التطرق إلى الدراسات السابقة التي 

ستنا ، مرورا بعرض تعتبر االرضية النظرية األولى و اإلطار المرجعي العممي األول الذي تنطمق منو درا

 فييا حيث تم تعريفا إجرائيا .جممة من المصطمحات التي تيم دراستنا و تعتبر الكممات المفتاحية 
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 تمييد 8

تطرأ عمى الفرد كل يوم العديد من التغيرات نمائية أو بيئية كثيرة ، منذ و الدتو و تستمر عمى مدرا حياتو 

و في كل مرة يمس التغيير جانب حساس من جوانب حياتو ، و بالتالي فيو مطالب بالتوافق من أجل 

معيا ضرورة ، من أجل استرداد االستقرار مواكبة التغيير ، و كمما كانت التغيرات سريعة يصبح التوافق 

و استمرار الحياة ، و نجد أن العمميات التوافقية تختمف باختبلف االفراد و الفئات العمرية و المواقف 

الحياتية ، فالتوافق يكون شخصيا  ، أسريا ، مينيا ، دراسيا .... لتبقى الحياة سمسمة مستمرة من العمميات 

باعتباره فردا من أفراد المجتمع فيو ببل شك يعاني من مشكبلت عديدة ، فطوال فترة التوافقية . و التمميذ 

 دراستو استطاع أن يتجاوز الكثير منيا بأساليب مختمفة تتناسب مع قدراتو .

غير انو أحيانا يعجز التمميذ عن حل بعض المشكبلت ، و ىذا قد يعرضو إلى العديد من االضطرابات 

 كتئاب و التوتر مما يعيق توافقو النفسي الذي يعتبر ىدف كل انسان .النفسية كالقمق و اال

ة و التوافق الدراسي الذي يعتبر من أىم أنواع التوافق ، لدى التمميذ خصوصا لدى تبلميذ المرحم

مطرق التي لتبعا  ذلك نموه و ىي مرحمة المراىقة ، يتحدد فتراتمن  فترة المتوسطة لكونو يمر بأصعب 

مميذ لموصول إلى حالة التوازن النسبي بين متطمباتو و متطمبات بيئتو الدراسية ما يضمن لو يتبعيا الت

 الشعور باالرتياح و االقتناع داخل المؤسسة التربوية . 
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 .التوافق 18

 . تعريف التوافق 8 1.1

، و عمى ىذا يعتبر مفيوم التوافق من المفاىيم األساسية عمم النفس عامة و في الصحة النفسية خاصة 

االساس تعددت التعريفات التي قدمت لمتوافق و ذلك حسب اىتمام و اتجاه العمماء و الباحثين و من بين 

 أىم ىذه التعريفات 

التي تساعد الفرد عمى التغمب عمى ،  ( بأنو مجموعة العمميات النفسية9191يعرفو  " لزاريس " )

  .المتطمبات المتعددة 

لقد استعار عمماء النفس مفيوم التوافق من عمم البيولوجيا كما حددتو نظرية " دارون "  بحيث استخدموا 

التوافق لئلشارة إلى السموك الذي يساعد الكائن الحي في الوصول إلى أىدافو ، وذلك بأن يكون  لمفرد 

السموك الذي يحاول بو الفرد األساليب السوية الناجحة التي تمكنو من تحقيق دوافعو وأىدافو. وكذلك 

 ( 172ص  ، 0212، .)صاحب التغمب عمى الصعوبات و العوائق التي تقف امام تحقيق حاجة أو دافع 

و اتجاىاتو لمواجية   اتويأما  " يونغ" يرى بأن التوافق ىو تمك المرونة التي يشكل بيا الكائن الحي سموك

 الكائن  عن طموحاتو و توقعاتو و متطمبات المجتمع . مواقف جديدة بحيث يكون ىناك تكامل بين تعبير 

اتجاىاتو  عاداتو و يعرفو الباحث عزت راجح: التوافق بمعناه العام ىو قدرة الفرد عمى تغيير سموكو و

أو صراعا نفسيا حتى يقيم بينو و بين بيئتو عبلقة  ، أو خمقية ،  اجتماعية ، عندما يواجو مشكمة مادية

 (20، ص0221براىيم ، ا)  أصمح وأنسب .
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 ،          و غامض إلى حد كبير ألنو يرتبط بالتصور النظري لمطبيعة اإلنسانية  التوافق مصطمح مركب 

و بتعدد النظريات واألطر الثقافية المتباينة , و ربما كان أحد أسباب غموض ىذا المصطمح ىو الخمط 

 (. 04-03 ص-ص ، 0221،)شاذلي مجاراة.  ،مسايرة  ،تبلئم ، تكيف  ،نجد توافق  ،بين المفاىيم 

يحاول بو االنسان تحقيق االتزان بينو و بين بيئتو  ،ويعرفو  "عثمان نجاتي" بأنو عممية دينامية مستمرة 

مكانيات لموصول إلى حالة من االستقرار النفسي و البدني  ،التي تشمل كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات  وا 

 . جتماعيو التكيف اال

    ومواجية مشكبلتو  ، تعريف داود : مفيوم خاص باإلنسان في سعيو لتنظيم حياتو و حل صراعاتو 

من إشباع و إحباطات وصوال إلى ما يسمى بالصحة النفسية أو السواء أو االنسجام والتناغم معي الذات 

 .     فيوما انسانيالذلك كان م ومع األخرين في االسرة وفي العمل وفي التنظيمات التي ينخرط فييا و

  (020ص  0226 ض)أبو عو 

و يتحدث أحمد عزت راجح عن التوافق بأنو قدرة الفرد عمى أن يتكيف تكيفا سميما و أن يتواءم مع بيئتو 

 ( 32، ص  1766) طو ، المينية أو مع نفسو ...  االجتماعية أو المادية أو

بين الفرد و حياتو النفسية يبدو قدرتو عمى إرضاء كما يعرف أيضا عمى أنو حالة من التواؤم  و االنسجام 

أغمب حاجاتو النفسية و تصرفو تصرفا مرضيا إزاء مطالب حياتو االجتماعية و يتضمن التوافق أيضا 

           قدرة الفرد عمى تغيير سموكو و عاداتو عندما يواجو موقفا جديدا أو مشكمة اجتماعية أو خمقية

   سب الظروف الجديدة و إن عجز الفرد عن تحقيق ىذا التواؤم و االنسجام أو صراعات .... بشكل ينا

أو ضعفو في إقامة ىذا االنسجام يقال عنو سيء التوافق  و ىذا يبدو جميا في صعوبة حل مشكبلتو 

 (44ص  ، 0223) البدري ،  اليومية .
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 . مؤشرات التوفق 8 0.1

 . النظرة الواقعية لمحياة 1.0.18

كثيرا ما نبلحظ حاالت تعاني من عدم قدرتيا عمى تقبل الواقع المعاش يشير كل ذلك إلى سوء التوافق و  

في المقابل قد نجد فردا آخر مقببل عمى الحياة بكل ما فييا من ارتياح و اقعيا في تعاممو متفائبل فيشير 

ر ىو متوافق مع معطيات  واقعية ذلك إلى توافقو في ىذا المجال االجتماعي الذي ينخرط يو و بمعنى آخ

و ينبغي أن ال نبلحظ أن ىناك درجات من التوافق أو سوء التوافق و كما سبق و ذكرنا فيما عمى متصل 

 واحد .

 . مستوى الطموح 8 0.0.1

لكل فرد طموحات  و آمال فبالنسبة لممتوافق تكون طموحاتو في مستوى و امكاناتو و يسعى من خبلل  

يق ىذه الطموحات المشروعة في ضوء مقدرتو عمى تحقيقيا و يشير ذلك إلى توافق دافع االنجاز إلى تحق

ىذا الفرد بينما قد نجد فرد آخر يطمح في أن يصل إلى طموحات بعيدة تماما عن امكاناتو و إذا لم 

يتحقق ما يطمح يتكون لديو عدائي و قد يعيش في عالمو الخاص و كل ذلك يشر إلى سوء توافق مع 

 ( 16-15ص -ص ، 0227 ) العبيدي ، لذي يعيش فيو .العالم ا

 .االحساس بإشباع الحاجات النفسية لمفرد 8  1.0.1

شباع حاجات الفرد النفسية يعد مؤشرا ميما لمصحة النفسية أو توافق الفرد و من اىم ىذه إاالحساس ب

 من ، الحب ، القدرة عمى االنجاز ، االنتماء ، الحرية .... الحاجات النفسية االحساس باأل
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 توافر مجموعة من سمات الشخصية 8 .2.0.1

خبلل مراحل نمو االنسان تتشكل لديو مجموعة من السمات ذات الثبات النسبي و يمكن أن نبلحظ أىم 

 8  يمي ىذه السمات التي تشير إلى التوافق ما

 الثبوت االنفعالي 8 .1

    بة سمة ميمة تميز الفرد المتوافق و تتمثل ىذه السمة في قدرة الفرد عمى أخذ االمور بالصبرتعد بمثا 

و الرزانة و التحكم في انفعاالتو المختمفة ) الغضب ، الخوف ، الغيرة ، التوتر ، القمق ( كذلك التمتع 

 بالثقة في النفس. 

  تنمو في ظل ظروف بيئية اجتماعية مناسبة .ومن الطبيعي أن الشخص ال يولد ومعو ىذه السمة ولكنو 

 اتساع االفق 8 .0

يتسم الفرد الذي يتحمى بيذه السمة بقدرة عالية عمى تحميل األمور و تحيد االيجابية و السمبية منيا كذلك  

 (17ص ، 0227 )العبيدي ، يتسم بالمرونة و التنوع العممي و الفكري في مجبلت مختمفة .

 التفكير العممي 8  .1

م الشخص الذي يتصف بيذه السمة بقدرتو عمى تفسير الظواىر و االحداث تفسيرا عمميا قائما عمى يتس

 االسباب الكامنة وراء تمك الظواىر و كل ذلك يقترب بو من التوافق .
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 مفيوم الذات 8  .2

عن مفيوم الفرد عن ذاتو إما أن يتطابق مع واقعو أو كما يدركو اآلخرون و إما يكون مفيوم الشخص 

ذاتو بعيدا عن واقعو و بعيدا عن المفيوم كما يدركو اآلخرون ، فإذا كان مفيوم الذات عنده يتطابق مع 

 واقعو كما يدركو اآلخرون يكون متوافقا .

 المسؤولية االجتماعية 8 .3.0.1

ي ىذه المقصود بيذه السمة ان يحس الفرد بمسؤوليتو إزاء اآلخرين و إزاء المجتمع بقيمو و مفاىيمو و ف

نانيتو و يمثل في سموك الفرد االىتمام بمجتمعو و بيئتو أالحالة يكون الفرد ييتم بغيره و من ثم يتخمى عن 

 و يدافع عنيما و عن منجزات ذلك المجتمع . 

 المرونة 8. 4.0.1

ىذه السمة نقيض سمة التصمب و الذي يتسم بالمرونة يكون متوازنا في تصرفاتو أي يبتعد عن التطرف  

 (02، ص  0227.) العبيدي ،  . ذ القرارات و في الحكمفي اتخا

 توافر مجموعة من االتجاىات االجتماعية االيجابية 8. 5.0.1

تتمثل في الشخص المتوافق مجموعة من االتجاىات التي تسير حياة الفرد ، فالتوافق يتبلزم مع  

 .االتجاىات المختمفة الخاصة و العامة التي تتمثل في احترام العمل بغض النظر عن نوعيتو و تقدير

و االتجاه نحو تقدير المسؤولية و أداء الواجب و احترام القيم و االعتراف بالتقاليد السائدة في ثقافتو 

االنجازات في كافة مجاالت الحياة و تقدير من ساىم في ىذه االنجازات سواء أكانت سياسية ، عسكرية ، 

اقتصادية ، عممية ........ و توافر ىذه المجموعة من االتجاىات في الفرد من ضمن ما يشير إليو 

 .توافقو 



 التوافق الدراسي            الفصل الثاني :                                                              

 

 
31 

 .توافر مجموعة من القيم 8 6. 0.1.

في الفرد المتوافق نسق لمقيم منيا عمى سبيل المثال القيم االنسانية ) حب الناس، التعاطف ، يتمثل أيضا 

كذلك نسق من القيم الجمالية ) التذوق الجمالي و الفني  (  االيثار ، الرحمة  الشجاعة ، االمانة .....( 

      . كذلك نسق من القيم الفمسفية

) النظرة الشاممة لمكون و االلتزام بفمسفة معينة يسير وفق نيجيا ..( و ىذه المجموعة من القيم حين  

 (  01، ص  0227) العبيدي ، تتوافر لدى الفرد تشكل لو ركيزة لمتوافق . 

  اذن يمكننا الحكم عمى الفرد أن توافقو ايجابي سواء مع ذاتو أو مع المجتمع الذي يعيش فيو  اذا

  بأىم مؤشرات التوافق ، و ان يقبل عمى الحياة بنظرة واقعية ، و تكون طموحاتو في مستوى قدراتو  اتسم

 االنتماء و من و القدرة عمى االنجازحساس باألاستعداداتو، و ان تشبع حاجاتو النفسية االساسية  كاإل و

      والمسؤولية االجتماعية  أن يتمتع كذلك بسمات شخصية ميمة كالثبات االنفعاليوالحرية و الحب ، و 

الفمسفية و عن طريق احترامو و الجمالية و  االنسانية منيا لقيما كو لمجموعة منو المرونة إلى جانب امتبل

 . في مجتمعو لمعادات و التقاليد و القوانين السائدة

 . شروط التوافق 1.18

 :يمكن تمخيص أىم الشروط الواجب توفرىا لتحقيق التوافق نذكر منيا 

 حل المشكبلت بطريقة يرضى عنيا  و أن يتحمل الفرد المواقف الضاغطة أو مواجية العقبات  

 و يقرىا المجتمع .

  أن يعرف الفرد ذاتو معرفة جيدة و ما تحتويو الذات من قدرات و استعدادات و ميول و رغبات 

 .و مدركات شعورية و انفعاالت 
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  . فكرة الشخص عن ذاتو كشخص لو كيان ، ذي قدرة عمى التعمم و قوة جسمية 

 فكرة الشخص عن ذاتو و عبلقتو بغيره  من الناس فقد يرى نفسو شخص مرغوب فيو. 

 (032، ص  0225،سمادوني)ال

 .أبعاد التوافق 2.18

عدد من المجاالت تتضمن عممية التوافق تفاعبل مركبا لمجموعة من األبعاد يمكن وصفيا في صورة 

 منيا :  المتفاعمة فنجد

 .البعد البيولوجي 8 1.2.1

يشترك " لورانس " مع  " شوبين "  في القول أن الكائنات الحية تميل إلى أن تغير من أوجو نشاطيا في 

استجاباتيا لمظروف المتغيرة في بيئتيا ، ذلك أن تغير الظروف ينبغي أن يقابمو تغير و تعديل في 

بمعنى أنو ينبغي عمى الكائن الحي أن يجد طرقا جديدة إلشباع رغباتو و عميو فالتوافق ىو السموك. 

أي أن ىناك ادراك لطبيعة العبلقة الديناميكية المستمرة بين  عممية تتسم بالمرونة مع الظروف المتغيرة ،

 . (12، ص 0221)أحمد ، الفرد و البيئة

ن أجيزة استقبال حسية  لمثيرات خارجية ، فأعصاب الحس أن التوافق الفيزيولوجي لمكائن الحي يتضم

       التي تنقل الرسائل من ىذه المستقببلت إلى الداخل ، فالجياز العصبي المركزي المركب من المخ 

   و الحبل الشوكي ، ثم األعصاب الحركية التي تحمل الدفعات المنبعثة إلى الخارج من الجياز العصبي، 

  (27، ص 1753)الدسوقي،  تجيبات الجسم لممثيرات كالغدة و العضبلتأخيرا مختمف مس و

نستخمص أن البعد البيولوجي يرى أنو عمى الفرد التغير المستمر من سموكو أو تعديميا بما يتناسب مع 

 الظروف المحيطة بو كما أن الفرد مجيز أعضاء مختمفة متخصصة في االستجابة . 
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 .التوافق االدراكي 0.2.18

الفرد بكفاءة ، و يتضمن مفيوم  يوجييايتميز التوافق المثالي بالقدرة عمى التعامل مع المواقف التي  

التوافق في ىذا المجال  الكفاءة التي تسمح لمفرد بأن يميز بين الميم و غير الميم و يتصل ىذا المجال 

 لكي يرفض حقيقة قائمة .باالحتكاك بالواقع و التحرر من تشوىات االدراك التي يقوم بيا الفرد 

 .البعد الوجداني 1.2.18

بالرغم أن السعادة ليست محا أوليا لمتوافق ، إال أنيا نتاج لمشخصية التي تتسم بالتمقائية و الحيوية و  

حسن الفيم و التقدير . فيعيش األفرد المتوافقون  مع بيئتيم في انسجام بل أنيم يحسنون التعامل مع 

 شعرون بالسعادة في حياتيم .البيئة و بالتالي ي

 .تحقيق الذات 8 2.2.1

يعتبر االتجاه نحو تحقيق الذات محكا ميما لمتوافق الشخصي و االجتماعي ، فيتضممن تحقيق الذات 

التغمب عمى الصعاب .و ال شك أن في ىذه القدرة توافقا  يالقدرة عمى اختيار الوسائل التي تساعد ف

لدييم امكانية التعامل مع مشكبلت الحياة ، نتيجة لتبديد قواىم في حمايتيم  ....أما سيئوا التوافق فتنعدم

 ( 122 -121 ص-، ص 0220.) أحمد النيال ، لؤلنا الضعيف 

 .التوافق االقتصادي 8 3.2.1

أن التغير المفاجئ باالرتفاع أو االنخفاض في سمم القدرات االقتصادية يحدث اضطرابا عميقا في أساليب 

توافق الفرد ، و يمعب حد االشباع دورا بالغ االىمية في تحديد شعور الفرد بالرضا أو االحباط فيغمب 

و يغمب عميو الشعور بالرضا عمى الفرد الشعور بالحرمان و االحباط إذا كان حد االشباع عنده منخفضا 

 (   101، ص  0222آخرون ،  ،.) عمي أذا كان حد االشباع عنده مرتفعا 
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 .التوافق الزواجي 8 4.2.1

يشمل السعادة الزوجية و الرضى الزواجي الذي يتمثل في االختيار المناسب و االستعداد لمحياة الزوجية 

   و القدرة عمى حل المشكبلت و االستقرار الزواجي . و الدخول فييا  و تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية

  ( 01، ص  0227) العبيدي ، 

ان ىذا التعدد تبعا لتعدد حياة الفرد إال معظم الباحثين في ميدان عمم النفس يتفقون ان بعدي التوافق  

اعتبار مختمف األساسيين ىما : البعد الشخصي أو النفسي ، و أخيرا البعد االجتماعي ، إال أنو يمكن 

 تمك المظاىر عناصر تشكيل البعدين األساسيين  .

 البعد النفسي 8  .1

الداخمية  الحاجاتالدوافع و الثقة بيا و الرضى عنيا و إشباع  النفسيشمل ىذا البعد عمى السعادة مع 

لب النمو األولية الفطرية و العضوية و الفيسيولوجية و الثانوية المكتسبة ، و يتضمن كذلك التوافق لمطا

 .(  17، ص  0212) الخواجة ، في مراحمة المتتابعة .

         ،سميم.) قا يرضييا جميعا ارضاًء متزناً كما أنو قدرة الفرد عمى التوفيق بين دوافعو المتصارعة توفي

 (  17، ص 0224الشعراني ، 

  السعادة التي تجمع إذن التوافق النفسي يعكس عبلقة الرضا عن الذات و تقديرىا مع الثقة بيا و

الفرد مع ذاتو من خبلل اشباع الفرد لحاجاتو المختمفة حسب أىميتيا و قدرتو عمى توجيو سموكياتو في 

 . الحياة بواقعية و حرية
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 جتماعي 8البعد اإل .0

يقول "  لورنس شافير " أن الحياة ىي سمسمة من عمميات التوافق التي يعدل فييا الفرد سموكو في سبيل 

االستجابة لمموقف المركب الذي ينتج عن حاجاتو و قدرتو عمى إشباع ىذه الحاجات و لكي يكون 

ات منوعة تبلئم االنسان سويا ينبغي أن يكون توافقو مرنا ، و ينبغي أن تكون لو القدرة عمى استجاب

 المواقف و تنجح في تحقيق دوافعو . 

     و يرى " رويشي " ان الشخص المتوافق ىو الذي يسمك وفقا لؤلساليب الثقافية السائدة في مجتمعو . 

عمى ىذا ينبغي ان تكون أساليب الفرد اكثر مرونة مع قابمية شديدة لمتشكيل وفقا لممعايير السائدة في  و

 بيئتو .

د كل من " وود و ورث و دونالد" أن الفرد يتوافق في عبلقاتو مع البيئة بأن يحدث تغييرا قدر و قد حد

المستطاع و ذلك أن التوافق لمبيئة إنما يتضمن تغيرات في البيئة نفسيا . فالتوافق ىنا يعني عبلقة حسنة 

 (52 – 47 ص-، ص 0225) الداىري ، بين الفرد و البيئة ىو تغيير لؤلحسن. 

" باركر" يرى بأنو مجموعة النشاطات أو السموكيات التي يبذليا الفرد حتى يشبع حاجاتو أو يتخطى  أما

العوائق ليتوافق مع البيئة المحيطة بو ، كما يبين أيضا أن التوافق الناجخ ما ىو إال نتاج تكيف متزن مع 

 ( 151، ص 0226زال ، ) غبيئة الفرد الداخمية و الخارجية بما يشبع حاجاتو و يحقق أىدافو . 

ومن ىنا نصل إلى أن توافق الفرد من الناحية االجتماعية يستوجب ادراكو لمعبلقة بينو و البيئة التي 

     ينتمي إلييا الناشئة عن عممية التغير المستمرة ، من خبلل تقبل االخرين و مختمف العادات و التقاليد

 ين في حل مشاكميم .و امتبلك طريقة خاصة من أجل التعامل مع االخر 
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  كما نستخمص مما سبق أن كل مستوى لو أىميتو لتحقيق التوافق االيجابي و الكامل ، و أن كل

مستوى يكمل اآلخر حيث أن الفرد يولد وىو مزود بأعضاء متخصصة لكل مثير و مجموعة من 

و ذلك  نفسة لتوجيييا و تحمل مسؤولياتو االستعدادات النفسية و االجتماعية و ما عميو إال االعتماد عمى

 .بدون اىمال دور التنشئة االجتماعية بكل مؤسساتيا في تيذيب ىذه السموكيات 

 .النظريات المفسرة لمتوافق 1.18

وجيات نظر العمماء و الباحثين حول مفيوم التوافق و من اختمفت النظريات في تفسير التوافق باختبلف 

 أىم تمك النظريات ما يمي :

              كالمان، دارين ، جالتون                                                                                                         البيولوجية                                       

 فرويد ، يونج ، أدلر    التحميل النفسي                               

 مندال ،  واطسون  ، سكينر ، بندورا                          السموكية                        

 عمم النفس االنساني                   روجرز، ماسمو ، بيرز                           

 يمثل نظريات التوافق . من اعداد الباحثتين.رسم تخطيطي ( 19الشكل رقم )

 . النظرية البيولوجية 8  1.  1 .1

أشكال الفشل في التوافق يقدر رواد النظرية البيولوجية " داورين ، مندل ، جالتون و كالمان "  أن جميع 

تنتج عن أمراض تصيب أنسجة الجسم خاصة المخ و مثل ىذه االمراض يمكن توارثيا أو اكتسابيا خبلل 

الحياة عن طريق االصابات بجروح و العدوى أو تعود إلى الخمل اليرموني  لمفرد الناتج عن اضطرابات 

 .( 02، ص  0227بيدي ، ) الع نفسية التي تعود إلى  التعرض المباشر لمضغوطات .

نظريات
 

التوافق
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مما يعني أن التوافق ىو أن تكون الوظائف الجسمية متعاونة تعاونا تاما لصالح الجسم كمو ، فبل يجوز 

)القوصي في الحالة الصحية أن يقوم عضو من الجسم بنشاط أكبر أو أقل مما يتطمبو الجسم كمو . 

 (. 3، ص 1730

تعتمد  عمى الصحة النفسية و بالتالي التوافق الفردي التام أي يرى أصحاب ىذه النظرية أن عممية التوافق 

سبلمة و انسجام وظائف الجسم المختمفة الذي يقصد بو التوافق الجسمي ، أما سوء التوافق يحدث نتيجة 

 اختبلل في التوازن اليرموني او االصابة بأي عدوى .

 النظرية النفسية " التحميل النفسي 0.1.1.8

ذه النظرية نجد العالم النمساوي " فرويد " الذي يرى ان عممية التوافق لدى الشخص غالبا من أبرز رواد ى

   ما تكون ال شعورية أي أن االفراد ال تعي االسباب الكثير من سموكياتيم .كما يرى أيضا أن العصاب 

لمشخصية و الذىان ما ىي إال عبارة عن شكل من أشكال سوء التوافق و يقرر أن السمات االساسية 

المتوافقة و المتمتعة بالصحة النفسية تتمثل في ثبلث مسميات ىي : قوة االنا ، القدرة عمى العمل ، القدرة 

 عمى الحب .فالشخص السوي الذي يستطيع إتباع المتطمبات الضرورية بوسائل مقبولة اجتماعيا .

  اعتمد أن  مفتاح التوافق و الصحة النفسية يكمن في استمرار النمو الشخصي دون توقف  أما " يونج "

 أو تعطل كما أكد عمى أىمية اكتشاف الذات الحقيقية و أىمية التوازن في الشخصية السوية المتوافقة .

فإن بعض األفراد كذلك توصل " أدلر" إلى أن الطبيعة االنسانية تعد أساسا أنانية و خبلل عمميات التربية 

ينمون و لدييم اىتمام اجتماعي قوي ينتج عنو رؤية اآلخرين مستجابين لرغباتيم و مسيطرين عمى الدافع 

 (. 02، ص  0227.) العبيدي ، االساسي لممناقشة دون صبر ضد اآلخرين طمبا لمسمطة او السيطرة
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في شخصية الفرد حيث يرى فرويد راء لرواد ىذه النظرية نستخمص أن التوافق يكون من خبلل عرض األ

أن التوافق عممي الشعورية لدى الفرد دون إدراك لمدوافع وراء سموكاتيم .أما "يونج"  فقد ركز عمى نمو 

الشخصية دون توقف و عمى أىمية اكتشاف الذات في تحقيق التوازن و التوافق الجيد . فأدلر يرى الطبية 

التربية التي تنمي لدى الفرد االىتمام بالسيطرة و السمطة عمى االنسانية أنانية و ذلك من خبلل عممية 

 .  اآلخرين

 النظرية السموكية 8 .1.1.1

فإن أنماط التوافق و سوء التوافق  حسب السموكيين يعد تعممو أو اكتسابو و ذلك من خبلل الخبرات التي 

جابة لتحديات الحياة و يتعرض ليا االفراد و السموك التوافقي يشتمل عمى خبرات تشير إلى كيفية االست

 ( 03، ص  0227.) العبيدي ، التي سوف تقابل بالتعزيز أو التدعيم  

و قد اعتمد " واطسون " و " سكينر" أن عممية التوافق لدى الشخص ال يمكن أن تنمو عن طريق ما يبذلو 

)عبد المطبف ، . الجيد الشعوري لمفرد و لكنيا تتشكل بطريقة آلية عن طريق تمميحات البيئة أو إثبات 

 (66، ص 1777

أما السموكيين الحدثين أمثال " باندورا ، مايكل ماىيوني " استبعدوا تفسير توافق الفرد أنو يحدث بطريقة 

    آلية تبعده عن الطبيعة البشرية حيث يتم و الفرد عمى درجة عالية من الوعي و االدراك مزامنة ألفكاره

  (114، ص 0211)بمحاج ، و المفاىيم االساسية . 

اختمفت النظرة حول تفسير التوافق فالنظرة الكبلسيكية اعتمدت في تفسيرىا عمى الخبرة المباشرة التي 

يعيشيا الفرد أي من خبلل المثير ) الخبرة ( االستجابة ) السموك الصادر ( وذلك بفعل المعززات المختمفة 
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عتمدوا في تفسيرىم عمى الجانب العقمي و الفكري االتي يتحصل عمييا الفرد .بينما النظرة الحديثة فقد 

 لمفرد أي التركيز عمى الممكات العقمية التي يتمتع بيا الفرد .

 . النظرة االنسانية 2.1.18

يشير" روجز " إلى أن االفراد الذين يعانون سوء التوافق يعبرون عن بعض الجوانب التي تقمقيم فيما 

فيوميم عن ذواتيم . و يقرر أن سوء التوافق يمكن أن يستمر إذا ما يتعمق بسموكياتيم غير المنسقة مع م

حاول االفراد االحتفاظ ببعض الخبرات االنفعالية بعيدا عن مجال االدراك الواعي ، و ينتج عن ذلك 

  استحالة تنظيم مثل ىذه الخبرات ،أو توحيدىا كجزء من الذات التي تتفكك نظرا النتقاد الفرد مع ذاتو ، 

من شأنو أن يولد مزيدا من التوتر و سوء التوافق . ويقرر" روجز " أن معايير التوافق تكمن في  و ىذا

 ثبلث نقاط ىي : 

a.  االحساس بالحرية 

b.  االنفتاح عمى الخبرة 

c.  . (67، ص 1777) عبد المطبف ، الثقة بالمشاعر الداخمية 

بينما يؤكد " ماسمو " أن التوافق يرتبط بتحقيق الذات و أن الكائن الحي ينشط ليحقق إشباعا لحاجاتو ، 

حيث يسعى إلى إشباع الحاجات األولية ، فإذا أشبعيا اختفت من مجال دافعيتو و أفسحت المجال 

اني ، و ىكذا و لذلك يرى لممستوى الثاني من الدوافع .فإذا أشبع ىذا المستوى و أفسح المجال لممستوى الث

" ماسمو" أن سموك االنسان في الحياة ليس محكوما بالدوافع عمى اإلطبلق بل محكوما بالدوافع الغير 

 (122، ص 0225)بطرس ،المشبعة ألنيا دوافع تظل تعمل و توجو سموك الفرد في تحقيق التوافق السوي . 

  حيث قام بوضع عدة معايير لمتوافق تتمخص في اآلتي :
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a.  االدراك الفعال لقبول الواقع 

b.  قبول الذات 

c.  التمقائية 

d.  التمركز حول المشكبلت لحميا 

e.  نقص االعتماد عمى اآلخرين. 

f. االستقبلل الذاتي .  

g. . استمرار تجديد االعجاب باألشياء أو تقديرىا 

h.  الخبرات الميمة االصمية. 

i.  االىتمام االجتماعي القوي و العبلقات االجتماعية السوية 

j.  الخمق الديموقراطي. 

k. . الشعور بالبلعداوة اتجاه اإلنسان 

l.  ( .67، ص 1777.) عبد المطيف ، التوازن و الموازنة بين أقطاب الحياة المختمفة 

أما " بيرز " لقد أكد عمى أىمية التنظيم و التوجيو و عمى أن يحيي األفراد ىذا و أن اآلن دون خوف من 

 . (03، ص  0227.) العبيدي ، في شعورىم  الفعمي بالرضاالمستقبل ألن ىذا سيفيد األفراد 

إذن التوافق حسب العالم " كارل روجرز " يمكن في قدرة الفرد عمى االحساس بالحرية و االنفتاح عمى 

 الخبرة  و الثقة بالمشاعر الداخمية. 
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 أما ماسمو فقد وضع معايير لمتوافق متمثمة في اإلدراك الفعال لقبول الواقع ، قبول الذات ، التمقائية 

التمركز حول المشكبلت لحميا ، نقص االعتماد عمى اآلخرين ، االستقبلل الذاتي ، استمرار تجديد 

تماعي القوي و العبلقات االعجاب باألشياء   أو تقديرىا ، الخبرات الميمة االصمية ، االىتمام االج

 االجتماعية السوية ، الخمق الديموقراطي 

 الشعور بالبلعداوة اتجاه اإلنسان و التوازن و الموازنة بين أقطاب الحياة المختمفة . 

 .فبيرز فقد عمى أىمية تنظيم و توجيو الفرد لحياتو دون الخوف من المستقبل مما يزيد في شعورىم بالرضا

 أنو كل  الخاصة بالتوافق ىذه النظريات التي طرحيا عمماء عمم النفس و عمى العموم فإن ،

 ، و بالرغم االختبلفات النظرية نظرية من النظريات السابقة تناولت تفسير التوافق في ضوء منحى معين

 إال أنيم وضعوا معايير لمتوافق السوي، و التي يجب توافرىا ليتحقق لمفرد مستوى مناسب من التوافق . أال

ىي تتفق بأن التوافق مفيوم أساسي مرتبط بالصحة النفسية لمفرد ، فاالتجاه التحميمي يرى أن التوافق  و

   ىو التوازن و اتباع الحاجات الضرورية ، أما السموكيين يشيرون إلى التوافق بمثابة قدرة الفرد عمى التحكم 

الموجودة في المجتمع و التي من خبلليا و السيطرة عمى الذات من خبلل اكتساب الخبرات من القوانين 

يشبع حاجاتو و بالتالي يتحقق لدية التوافق ، أمل النظرية االنسانية ترى أن عممية التوافق تمكن في قدرة 

الفرد عمى اإلدراك الواعي  الفعال لقبول الواقع ، قبول الذات االحساس بالحرية عن طريق العبلقات 

نسى النظرة البيولوجية في تحديدىا لمفيوم التوافق من خبلل االنسجام في االجتماعية السوية ، دون أن ن

وظائف الجسم المختمفة .  و عميو فالنظرة الصحيحة لمفيوم التوافق الجديد و التام لمفرد تتطمب التكامل 

تبار أن بين ىذه النظريات و ذلك بأخذىا متكاممة معا  لتفسير التوافق أو سوء التوافق مع االخذ بعين االع

 الفرد بنية  واحدة متكاممة و متفاعمة . 
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 .التوافق الدراسي 8 0

        نرى أن التوافق السوي داخل المدرسة يتضمن شعور التمميذ بالرضا عن أوجو النشاط االجتماعي

 ضافة إلى قدرة التمميذالمدرسة و قدرتو عمى المشاركة في ىذه االنشطة ، باإل لو االنظمة و الموائح داخ

   .عمى العمل واالنتاج داخل ىذه البيئة . و بعبارة أعم ىو مدى شعور التمميذ باالندماج مع البيئة المدرسية

 . تعريف التوافق الدراسي 8  1.  0

تعددت تعاريف التوافق الدراسي الذي يعتبر حالة تبدو في العممية الدينامية المستمرة التي يقوم بيا الطالب 

ستعاب مواد الدراسة و النجاح فييا و تحقيق التبلؤم بينو و بين البيئة المدرسية و مكوناتيا االساسية ال

فالتوافق الدراسي تبعا ليذا المفيوم قدرة مركبة تتوقف عمى بعدين أساسيين : بعد عقمي و بعد اجتماعي ، 

االساسية لمبيئة الدراسية فيي  ىي اذًا يتوقف عمى كفاية انتاجية و عبلقات انسانية . اما المكونات

األساتذة و الزمبلء و أوجو النشاط االجتماعي و مواد الدراسة و وقت الفراغ  و وقت المذاكرة و طريقة 

 . ( 111،ص  0222.) عمي ، االستذكار 

لطالب و يرى" الشربيني "أن التوافق الدراسي ما ىو إال المحصمة النيائية لمعبلقة الديناميكية البناءة بين ا

من جية و بين المحيط المدرسي من جية أخرى ، بما يسيم في تقدم الطالب و نمائو العممي و النفسي ، 

ير و تتمثل أىم المؤشرات الجيدة لتمك العبلقة في االجتياد في التحصيل العممي و الرضا و القبول بالمعاي

 ( 54ص  ، 0212)بوصفر،نظم و منسق .القيام بما ىو مطموب منو عمى نحو مالدراسية واالنسجام معيا ، و 

كما يعرفو "محمد جاسم " بأنو يتضمن نجاح المؤسسة التعميمية في وظيفتيا و التوافق بين المعمم والتمميذ  

بما يييئ لآلخرين ظروفا افضل لمنمو السوي معرفيا و انفعاليا و اجتماعيا مع عبلج المشكبلت السموكية  

 (  127. ص ،  0212) ميدون ، التي يمكن ان تصدر عن بعض التبلميذ 
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الدارس في ىذا يرى  الدسوقي :أن التوافق الدراسي شأنو شأن كل توافق آخر ىو عممية تغير و تغير و 

 ( 121ص  ،1753الدسوقي ، )يغير.كأن عميو دائما التغير ال أن موقف توافقي آخر و  الموقف أكثر من أي

ية المستمرة العممية الدينام و حالة تبدوا فياتفق  "عوض" و" الزيادي" في تعريف التوافق الدراسي عمى أن

  وتحقيق التوائم بينو و بين البيئة المدرسية  ،التي يقوم بيا الطالب الستعاب مواد الدراسة و النجاح فييا 

 ،           )األستاذ الزمبلء, األنشطة االجتماعية الثقافية و الرياضية و مواد الدراسة ،  و مكوناتيا األساسية

 .  ( 72ص  ، 0213،)ىداية و التحصيل الدراسي( . 

كما يعرف أيضا عمى أنو حالة تبدو في العممية الدينامية المستمرة التي يقوم بيا الطالب الستعاب مواد 

الدراسة و النجاح فييا و تحقيق التبلؤم بينو وبين البيئة الدراسية و مكوناتيا االساسية فالتوافق تبعا ليذا 

قدرة مركبة تتوقف عمى بعدين اساسين : بعد عقمي و بعد اجتماعي ، ىي إذًا يتوقف عمى  المفيوم ىو

كفاية إنتاجية و عبلقات إنسانية ، أما المكونات األساسية لمبيئة المدرسية فيي االساتذة و الزمبلء ،أوجو 

 ( .101_102ص -، ص0224) شريت ، و مواد الدراسة و الوقت . النشاط االجتماعي 

 نستخمص إلى أن التوافق الدراسي ىو عممية دينامية مستمرة بين التمميذ و محيط بو من  عميو

البيئة المدرسية ، إذ أنيا تعكس مدى قدرتو عمى إقامة عبلقات بناءة و متميزة بينو و بين مكونات بيئتو 

         لتحقيق النجاحالمدرسية من أساتذة و زمبلء ، كذلك التبلؤم و المناىج التربوية و المواد الدراسية 

 و التفوق .

 

 

 



 التوافق الدراسي            الفصل الثاني :                                                              

 

 
44 

 .أبعاد التوافق الدراسي 8 0.0

     في التوافق المدرسي قدرة مركبة بين بعدين أساسيين ، بعد عقمي و بعد اجتماعي و يتمخص البعدين

 ي :ما يم

 .البعد العقمي 8 ) التوافق مع الدراسة ، النظام، المواد ، المناىج ( 18..1.0

حسب الباحثة صباح باتر التوافق المدرسي ىو مدى توافق التمميذ نحو الدراسة والنظام السائد والمناىج 

 .المقررة ، و مدى اعتماده عمى نفسو دون الغير في توجيو سموكو و اختيار الخطط الدراسية المبلئمة لو 

 ( 54،ص 0212) بوصفر ، 

ذ مع كل ما لو من عبلقة بالجانب الدراسي و من مواد و نستخمص أن البعد العقمي يتضمن توافق التممي

 دراسية و مقررات و مناىج و أنظمة سائدة . 

وعميو فالمنيج المدرسي دورا أساسيا في تحقيق التوافق لمتمميذ حيث اعتبر ىارولد رج المنيج  بأنو 

تبلميذ و معمموىم و عمى البرنامج الكمي المدرسي و أنو الوسيمة االساسية لمتربية و أنو كل ما يعممو ال

ىذا فالمنيج حسبو لو وجيتان ، إحداىما يتألف من االنشطة والميام والثاني يتألف من المواد التي تتم بيا 

  (02ص  ،0227) مازن،ىذه االنشطة و الميام

وكمما كانت المناىج الدراسية تراعي الفروق الفردية بين التبلميذ و تتناغم مع ما لدييم من قدرات و 

امكانات كمما ساىم ذلك في تحقيق التوافق لدى التبلميذ . حيث يشكل الجو المدرسي العام االطار الذي 

طية و الذي يتمكن فيو التمميذ ينمو فيو الطفل داخل المدرسة فيناك الجو الذي تسوده الحرية و الديموقرا

من التعبير عن افكاره و آرائو بحرية يمكنيم من اشباع حاجاتيم و حل كثير من مشكبلتيم كما يساعدىم 

 (20، ص0221) ابراىيم ، عمى التوافق في حياتيم . 
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 . البعد االجتماعي 8) العالقة مع االساتذة و الزمالء ( 0

ت جيدة مع المحيط احسب الباحث أركوف التوافق المدرسي ىو العممية التي يتم بموجبيا إقامة عبلق 

  (55ص  ،0212.) بوصفر ، الدراسي من أستاذ و زمبلء  

إذن يتضمن ىذا البعد العبلقة الصحيحة التي ينبغي أن توطد بين بين التمميذ و المكونات االساسية 

 لممحيط المدرسي مثل: 

  التوافق مع االستاذ : 

ستاذ ميمة في يعد االستاذ ركنا أساسيا من أركان العممية التعميمية، فالخصائص المعرفية واالنفعالية لؤل

التعميم ونتاجيا الفعال عند المتعمم، حيث أن ليذه الخصائص آثارىا عمى الناتج التحصيمي لممتعمم،  عممية

االنفعالية والمعرفية واالجتماعية، وقد يؤدي التفاعل اإليجابي إشباع حاجاتو النفسية والحركية و  من حيث

إلى حدوث التعمم والتحصيل الجيد، فالتربية عممية تفاعل بين إنسان  يؤدي أو التوافق بين االستاذ والتمميذ

وآخر في زمان ومكان محددين لتحقيق ىدف تحصيمي معين، وعوامل التربية والتعميم عندما تتفاعل 

 . استاذ  قد تنتج حاصبل جيدا نسميو التعمم-ي ارتباط مع عبلقة تمميذإيجابيا ف

إن تمثبلت صورة األستاذ لدى التبلميذ المراىقين في أبعادىا المتعددة المعرفية واألخبلقية و غيرىا، ليا 

اذه فقد يكون ارتياح التمميذ لمستوى أست  أثرىا الواضح عمى مستوى التوافق الدراسي لمتمميذ في محيطو،

الثقافي وشعوره بالشغف في الوصول إلى مستوى األستاذ ومحاكاة المظير واألخبلق، كل ذلك قد يشكل 

فاىتزاز ىذه الصورة   محفزا لمرفع من مستوى التحصيل العممي لدى المراىق، وقد يحدث العكس من ذلك،

ىق التمميذ من عدم استقرار المرا  لدى التمميذ يجعمو غير متوافق مع المحيط المدرسي لما يتميز بو ىذا
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نفسي وانتفاضة داخميتين، مما قد يؤثر سمبا عمى مستوى التحصيل العممي وىو ما يمكن أن يعبر عنو 

 .بسوء التوافق الدراسي

   التوافق مع الزمالء: 

 في إطار التوافق االجتماعي تتضح قدرة الفرد عمى مسايرة الجماعة واإلحساس باأللفة والمودة والميل إلى

التفاىم والتعاون في كل أمر ييم الجماعة، ومن بين أفراد ىذه الجماعة؛ أقران الدراسة، بحيث أن المدرسة 

تمعب دورا ميما في اجتماع والتقاء األفراد فيما بينيم، فتتكون جماعات من األقران تحمل مجموعة من 

وحدة ألىدافيا، وفي إطار التأطير القيم والعادات االجتماعية والمثل المسيطرة والموجية لمجماعة، والم

 .التربوي، يمكن أننطمق عمى ىذه الجماعة صفة الجماعة المنتظمة

وتعتبر عبلقة التمميذ بزمبلئو من العبلقات اليامة في المحيط المدرسي، فيو في مرحمة المراىقة يرتبط  

تقد أن جماعة الرفاق بالرفاق والزمبلء ألنو قد يرى عالم الرفاق قريبا من أىدافو وأغراضو، فيع

المدرسة تساىم في بناء شخصيتو وتنمية ىواياتو ومياراتو، فيتوافق مع زمبلئو إيجابيا في إطار   في

عبلقة مثمرة، فقد يتأثر بالثقافة العامة السائدة بين رفاقو، وقد يخرج بثقافة خاصة بعدما تبمورت شخصيتو 

ون ليا تأثير في سموك الطالب أكثر من تأثير األسرة أو مع ثقافة زمبلئو، فجماعة الرفاق بالمدرسة قد يك

المدرسين والمربيين، ذلك أن التمميذ حين ينضم ليذه الجماعات يشترك مع أعضاءىا في االىتمامات 

وفي عبلقة منعكسة قد يحدث سوء توافق   واألفكار وتشبع رغبات معينة لديو، وتحقق ليم صالح معينة،

قد يكون ذلك نتيجة عوامل التنشئة االجتماعية السمبية، وقد يكون ذلك نتيجة لمفرد مع زمبلء الدراسة و 

ذلك   اقتصادية كالطبقية والعنصرية بين التبلميذ إلى غير-عوامل خارجية مرتبطة بالمؤشرات السوسيو

 ( 2-1 ص-ص 0214) العماري ، .من مختمف المؤثرات األخرى
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 .مظاىر التوافق الدراسي 2.08

 من أىم المظاىر التي تؤشر عمى توافق التمميذ دراسيا ىي : 

 االتجاه االيجابي نحو الدراسة 8

التمميذ المتوافق ىو الذي ييتم بالدراسة بشكل جدي ،و يرى فييا متعة ، كما أنو يؤمن بأىمية المواد 

 . الدراسية المقررة

 العالقة باألساتذة  8 

تذتو و يقدرىم و يقدر الدور الذي يقومون بو ، كما أنو يتبع تعميماتيم التمميذ المتوافق ىو الذي يحترم أسا

 و ينفذىا و يسأليم و يتحدث معيم ، و يعتبرىم قدوة يجب االقتداء بيا  

 العالقة بالزمالء 8

    ، لمقابمتيمو يسر  لمساعدتو،احتاج أحدىم  يساعدىم إذاالتمميذ المتوافق ىو الذي يندمج مع زمبلئو و 

 (57ص  ،0212.) بوصفر ،  و ييتم لمصالحيم  

  الوقت8تنظيم 

          ، الترفيييةالمتوافق ىو الذي ينظم وقتو بشكل متزن و يقسمو إلى أوقات لؤلنشطة االجتماعية و 

 .و ىو الذي يسيطر عمى وقتو و ال يجعل الوقت يسيطر عميو ، كما أنو يقدر أىمية الوقت و قيمتو 
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 8 طريقة الدراسة

لمتوافق ىو الذي يتبع طرقا مختمفة في الدراسة تتبلءم مع المادة الدراسية التي يدرسيا ، و يقوم بعمل ا

 ممخصات و استنتاجات ، كما أنو أقدر عمى تحديد النقاط اليامة و التركيز عمييا في أثناء المراجعة 

 التميز الدراسي 8

عمى دراجات عالية في االمتحانات و يظير ذلك في  التمميذ المتوافق ىو المتميز دراسيا و الذي يحصل

 (62ص  ،0212) بوصفر ، سجل كشوف الدرجات.

  و في االخير نستخمص أن اىم الخصائص و المؤشرات التي تميز التمميذ المتوافق دراسيا ىي

حسن العبلقة االجتماعية من احترام وتقبل التي تجمع التمميذ وأساتذتو و بين التمميذ و زمبلئو إلى جانب 

كمو بالتنظيم الجيد التوجو االيجابي نحو الدراسة من خبلل االىتمام بالمواد الدراسية ككل معا و ىذا 

لموقت و طريقة المراجعة  لموصول إلى التميز الدراسي الذي يعد بمثابة اليدف األساسي الذي يسعى إلى 

 تحقيقو أي تمميذ و خاصة التمميذ المتوافق . 

 .العوامل المؤثرة في التوافق الدراسي 3.08

سي , ومن أىم ىذه العوامل المدرسة التي يتأثر الطالب بعوامل عديدة ليا األثر البالغ عمى توافقو الدرا

     تعتبر المسؤول الثاني بعد األسرة وسعييا لتحقيق أفضل انسجام سواء كان التوافق نفسي أو اجتماعي

 أو دراسي .

وال يمكن لمفرد أن يحقق ىذا النوع من التوافق إال بتوفر جممة من العوامل حددىا "كمال الدسوقي" فيما 

 يمي .
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 الفرص الالزمة 88 تييئة 1 

أي البلزمة و المتاحة لبلستفادة من التعميم بأكبر قدر ممكن ، إذ أن تكافئ الفرص يراد بو أن يتاح لكل 

تمميذ فرص التعمم بحسب ذكائو و قدراتو الخاصة وميولو ، و تشجيعو كون أن المدرسة أساس أداة تمييز 

 وب و التقديرات.لضعفاء و األقوياء و المتوسطين ألغراض النجاح و الرس

 8 الكشف عن القدرات .0

ويكون بإجراء اختبارات الذكاء ، كاختبارات التحصيل الدراسي  و الميارات وغيرىا لمعرفة إمكانات كل 

 منيم قصد توجيييا توجييا سميما.

 8 أثار الدوافع 8 1

ثارة ليفة اإلقبال عمى الدرس  والرغبة في المزيد من الذي تعممو المدرسة ، وىذا بالبحث عن التعمم وا 

 المعرفة  و الفيم  و االستطبلع واالكتشاف .

 8 الموازنة 28

لنجاح المدرسة في خمق شخصيات متوافقة ، ال بد من الموازنة بين ما تعطيو كمقررات وواجبات 

توى وتحصيل.....و بين ما يطيق التبلميذ تقبمو وتمثمو ، أي الموازنة بين المقررات و المقدرات ، وبين مس

التحصيل ومستوى الطموح الن في عدم التوازن اليدف المنشود مع الوسيمة المؤدية إليو تعجيز لمدارس 

     وتثبيط ليمتو وىما يؤديان إلى الفشل مثال عمى ذلك طموح تمميذ المرحمة الثانوية لبللتحاق بالطب 

.) أحمد النيال كل المواد الدراسيةأو اليندسة وعدم قدرتو ، بل يأسو من الحصول عمى معدل يؤىمو لذل في 

 ( 127، ص 0220
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 النظام كأساس المدرسة 8  .0

شيادات تفوق ولوحة الشرف و ميداليات البطولة وجوائز  إن الوسائل اإليجابية من تشجيع و مكافئة و

 األولية....الشك أنيا تكون الثقة بالنفس واالعتزاز بالذات ، وىي أساس التوافق التربوي .

 الميارة المغوية8 8 تنمبة 4

التي ال غنى عنيا لمتعبير عما حصمو التمميذ ، إذ يغير ذلك ال يستطيع الكشف عن تحصيمو ولن ندري 

ما إذا كان األصل قد فيم ما جرى ، و أن العجز فقط ىو عجز عن اإلفصاح ، خصوصا و أن 

قدرة ليذا النوع من  االختبارات المدرسية معظميا تحصيل لغوي سواء التحريري أو الشفوي ، ول ا

 ،االختبارات عمى تقييم التمميذ بغير ىذا الطريق المباشر الذي يسمح أو يردد كتابة ما حفظو و تعممو 

 كاختبارات الذكاء ، أو الشخصية التي تكشف عن استعداده   بطريقة غير مباشرة.

 8 إثارة التسابق و التنافس 8 5 

الغيرة و االىتمام ، لكن بما ال يؤدي إلى أضرار التنافس ىو التنافس بين الدارسين مما يدفع إلى 

المعروفة كيأس الضعفاء وغرور األقوياء ، و إرىاق المتوسطين في المحافظة عمى مستواىم ، وعموما 

 الصراع و العدوان المذان ىما نتيجة طبيعية لممبالغة في خمق تنافس ال غنى عنو .

 8 التشجيع و التعاون 8 6

ن والعمل الجماعي في المذاكرة أو مشروع أو عمل ما مشترك تفكر فيو جماعة من التبلميذ تشجيع التعاو 

وتخطط لو ، ويبحثون لو عن وسائل العمل ومواد األداء، ثم يشتركون في تنفيذه ، و يتحممون مسؤولية 

 (.147ص ، 0214،)بابشنجاحو أو فشمو ، كي يتعمموا التضحية و اإليثار في سبيل اليدف المشترك.  
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  و عمى العموم يمكن تمخيص جممة العوامل التي يمكن أن تساعد التمميذ عمى تحقيق توافقو

ادرا عمى قىم النقاط التالية : عوامل متعمقة بالتبلميذ و المتمثمة في أن يكون متوافقا و أالدراسي في 

راسي أم المتعمقة تحقيق التفوق من خبلل التنافس و التشيع و التعاون مع الزمبلء داخل الصف الد

بالمدرسة فمن خبلل تييئة الفرص البلزمة لمتعمم امام جميع التبلميذ عمى اختبلف مستوياتيم و درجات 

تحصيميم عن طريق الموازنة بين المقررات و المقدرات ، وبين مستوى التحصيل ومستوى الطموح و تنمية 

 لمتشجيع التبلميذ عمى التفوق و التحصيل الجيد . الميارات المغوية باإلضافة إلى تقديم الوسائل االيجابية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التوافق الدراسي            الفصل الثاني :                                                              

 

 
52 

 خالصة الفصل 8

يتضح من خبلل مما سبق أن  السموك اإلنساني بشكل عام ما ىو إال محاولة مستمرة لتحقيق التوافق  

سواء مع األشخاص أو مع األشياء في البيئة المحيطة بو ، و تمتاز عممية التوافق بمحددات و شروط 

  سواء النفسية معينة ، حيث يتوقف نجاحيا عمى مقدرة الفرد عمى تغير سموكو حين تواجيو المشكبلت 

أو االجتماعية أو المادية .و لقد حاولنا في ىذا الفصل إلى تقديم أىم التعريفات التي قدمت لتعريف 

، مع أىم مؤشرات التوفق التي تحدد لنا مدى توافق الفرد، و شروطو ، أبعاد التوافق ، و الوقوف  التوافق

لفرد ، أما فيما يخص الجزء الثاني فقد تطرقنا عند اىم النظريات التي فسرة عممية حدوث التوافق لدى ا

إلى التوافق المدرسي بداية بتعريفو ، و تحديد أبعاده و مظاىرة باإلضافة إلى أىم العوامل التي تساعد 

التمميذ عمى تحقيق توافقو المدرسي ، و ىذا االخير الذي يعني قدرة التمميذ عمى تحقيق التبلؤم بينو و بين 

لموصول إلى أىدافو و حاجاتو و دوافعو أي النجاح في الدراسة و امتبلك دافعية قوية البيئة المدرسية 

 لئلنجاز و التفوق الدراسي .
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 تمييد :

تعتبر الدافعية من أىم العوامل التي ليا عالقة مباشرة بكيان الفرد ميما كان منصبو أو نشاطو في 

 وذلك لمدور الذي تمعبو في تحديد و توجيو سموك االفراد .   المجتمع ،

الرئيسي و راء أوجو النشاط المختمفة و التي يكتسب الفرد عن طريقيا خبرات جديدة فالدافعية ىي المحرك 

يعدل من الخبرات السابقة . و يرجع االىتمام بدراسة ألىميتيا ليس فقط في المجال النفسي و لكن العديد 

في المجال  من المجاالت و الميادين التطبيقية و العممية كالمجال االقتصادي و المجال اإلداري ، كذلك

       التربوي ، كما تعد الدافعية عامة و دافعية االنجاز خاصة  من أىم شروط ، و توجيو سموك التمميذ

و تنشيطو ، و فضال في مساعدتو في فيم و تفسير سموكو و سموك المحيطين بو . أيضا يعد دافع 

تضمن نجاح عممو و مشواره االنجاز مكون أساسي في سعي الفرد اتجاه تحقيق ذاتو و اىدافو التي ت

 الدراسي .
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 . الدافعية : 1

 مفيوم الدافعية :  .1.1

 لغة : 

، و يشار إلييا في المغة االنجميزية بكممة  Movereيشار إلى مفيوم الدافعية في المغة الالتينية بكممة 

Motive . و يعني يحرك ، و ىو عبارة عن شيء مادي أو مثالي يعمل عمى تحفيز و توجيو االداء ، 

أي مأخوذة من الفعل االثالثي دفع ، أي حرك الشيء من مكانو إلى مكان أخر  و في اتجاه معين ، 

فيو الذي وىذا ما نقصد بو الدافع ، فكممة الدافع عمى وزن فاعل لذى فإن فاعل السموك ىو ىذا الدافع . 

يحول السموك إلى فعل يقوم بو االنسان يحتاج إلى تفعيل ، فالذي يعمل عمى إظيار السموك و تفعيمو ىو 

 .  ( 14، ص  2007)بني يونس ، الدافع . 

يعني التحرك ، و اندفع في السير ، و الدافع عند عمماء النفس يعني كل ما يحرك السموك  و الدافع 

) قدوري ، فوع ييدف إلى إشباع حاجات ما أو إلى تحقيق أىداف معينة . االنساني و معظمو سموك مد

 ( . 55، ص 2012

 اصطالحا :  

اختمفت اآلراء حول تحديد مفيوم دقيق لمدوافع و لم يصل الباحثون بعد الى تعريف دقيق لمدوافع فيعتبر 

ع جميع أسباب السموك و الدافع اوسع المحركات الداخمية لمسموك مفيوما. فيو يشمل في مفيومو الواس

بواعثو و محركاتو الداخمية التي تدفع االنسان إلى عمل معين و االستمرار في ىذا السموك مدة من الزمن   

 و حتى يتحقق اليدف المقصود لمشخص ، و بذلك يشبع دوافعو و يزول التوتر و يتحقق االستقرار .    

 ( . 88ص  ، 2006) عياصرة ، 
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 و فيما يمي سوف نذكر ببعض التعريفات لمدافعية كما ذكرىا بعض الباحثين عمى النحو التالي 7 

  " يعرفياyoung  بأنيا حالة استثارة و توتر داخمي يثير السموك و يدفعو إلى تحقيق ىدف معين " 

  " أماDrever ى " فيعرفيا عمى أنيا عامل دافعي انفعالي يعمل عمى توجيو سموك الكائن إل

 . ( 198، ص  2009) ممحم ، تحقيق ىدف معين . 

 " و يعرفياconne  بأنيا حافز داخمي يوجو السموك نحو بعض الغايات و تعمل الدافعية عمى "

مساعدة األفراد بالتغمب عمى حالة الكسل و القصور ، و قد تعمل القوى الخارجية عمى التأثير في السموك 

 ( 147، ص 2012)المشيخي ، التي تعمل عمى دفع السموك و تحفيزه .  و لكن القوى الداخمية لمدافعية ىي

  قد عرف عدس و توف 7 الدافعية بانيا عبارة عن الحاالت الداخمية او الخارجية لإلنسان التي

تحرك السموك و توجيو نحو ىدف أو غرض معين و يحافظ عمى استمراريتو حتى يتحقق ذلك اليدف. 

  . ( 88، ص  2006)عياصرة ، 

  و ايضا عرفتيا البكري 7 بأنيا المحرك الذي يقف وراء السموك االنساني و لكي يحدث السموك

البد من وجود دافع او حافز معين يدفع االنسان لمقيام بعمل و االستمرار فيو حتى يتم إشباع ىذا الدافع ، 

  (170ص ، 2013ي ، )البكر فالدافعية ىي حالة تساعد عمى تحريك و استمرارية سموك الكائن الحي . 

  أما زىران فقد عرفيا عمى أنيا الطاقة الحيوية الكامنة أو االستعداد الفيسيولوجي أو النفسي الذي

يثير في الفرد سموكا مستمرا متواصال ال ينتيي حتى يصل إلى األىداف المحددة ، سواء كان ذلك ظاىرا 

 .  (98، ص  2006)عياصرة ، يمكن مشاىدتو أو خفيا ال يمكن مشاىدتو و مالحظتو . 
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و من ىذه التعريفات  نستخمص بأن الدافعية ىي مفيوم يشير إلى تمك القوى الداخمية و الخارجية التي   

يمكن استخالص من ىذه التعريفات  وتحرك سموك االفراد و توجييو نحو تحقيق ىدف معين و استمراره .

 بعض سمات الدافعية منيا 7

 ية او خارجية .الدافعية ىي قوة داخم 

  . الدافعية ىي المحرك و الموجو لسموك االفراد 

 . الدافعية تساىم في إزالة التوتر و تحقيق االستقرار 

 . الدافعية تستثار بفعل عوامل داخمية و خارجية لدى الفرد 

  الدافعية تساىم في استمرار سموك االفراد 

 .  بعض المفاىيم المرتبطة لمفيوم الدافعية 2.1     

من االىمية و نحن بصدد تقديم تعريف مقبول لمفيوم الدافعية أن نميز بين ىذا المفيوم و المفاىيم 

 األخرى التي ترتبط بو و ذلك عمى النحو التالي7

 الحاجة: .1.2.1

        يشير ىذا المفيوم إلى رغبة طبيعية ييدف الكائن الحي إلى تحقيقيا بما يؤدي إلى التوازن النفسي 

الحياة و تظير الحاجة في حياة الكائن الحي عندما توجد صعوبات أو ظروف تحول دون و االنتظام في 

، ) أبو عالمإشباع ىذه الحاجة . إذ يظير عميو االضطراب و القمق و عدم الشعور بالسعادة في الحياة . 

 (. 249ص  ،2004
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 الحافز:. 2.2.1

يشير الحافز إلى العمميات الداخمية الدافعة التي تصحب بعض المعالجات الخاصة بمنبو معين و تؤدي 

بالتالي إصدار السموك و يرادف البعض بين مفيوم الحافز و مفيوم الدافعية عمى أساس أن كل منيما 

ك من يميز بين ىذين يعبر عن حالة التوتر العامة نتيجة لشعوره بحاجة معينة, و في المقابل  فإن ىنال

المفيومين عمى أن مفيوم الحافز أقل عمومية من مفيوم الدافع, حيث يستخدم مفيوم الحافز لمتعبير    

عن الحاجات البيولوجية و االجتماعية في حين يقتصر مفيوم الحافز لمتعبير عن الحاجات البيولوجية 

 . ( 73، ص  2015) عمرون ، فقط. 

 الباعث. 3.2.1

الموضوعات التي ييدف إلييا الكائن الحي ، و توجو استجاباتو سواء نحوىا أو بعيدًا عنيا ،   و ىو من 

 . ( 41ص  ،2002) ممس ، و من شأنيا أن تعمل عمى إزالة الضيق و التوتر الذي يشعر بو . 

كذلك الباعث ىو موضوع أو شخص أو موقف ندركو عمى أنو قادر عمى إشباع حاجة ما ، فالطعام      

و الجنس و االنتماء  و التقبل يمكن ان تعمل عمى انيا بواعث و تؤثر في سموكنا . الباعث إذًا ىو 

 (. 362، ص  2005) عبد الخالق، . الجانب الخارجي المثير لمدوافع 

الفيم حول العالقة بين الدافع و الحاجة و الباعث في توجيو سموك الفرد وفق المخطط كما يمكن تعزيز 

 التالي 7 
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 ( 200، ص  2009)ممحم، الباعث ، الدافع.الثالثة 7 الحاجة ،مخطط العالقة بين المفاىيم يمثل  (20)شكل

 العادة : . 4.2.1

فالعادة تشير إلى قوة الميول السموكية التي يفترض أنيا ترتقي و تتطور  كدالة لعمميات التدعيم ، و ىذا 

الطاقة  الفعمية لمقداريعني أن مفيوم العادة يركز عمى االمكانيات السموكية ، أما الدافع يركز عمى الدرجة 

التي تنطوي عمييا العادة ، و بيذا يمكن اعتبار الدافع نوعًا فعااًل من العادات أو سموكا متعمما ذا فعالية . 

 (. 200، ص 2009) ممحم ، 

 7 الميل . 5.2.1

و ينمي  يشير ىذا المفيوم إلى األشياء التي نحبيا أو نكرىيا و إلى االشياء التي نفضميا أو ننفر منيا ،

الفرد معترك حياتو حبا أو كراىية ألشياء تدخل في خبراتو ، و ىذه األشياء التي يحبيا أو يكرىيا ليا أثر 

، ص 4200أبو عالم ، )يجب أن ال نغالي في استخداميا . في سموكو ، و إن االستغالل لمميول كدافع

250 ) 

 الحاجة

 

 الباعث

 ) الهدف(

 اإلحباط

 إشباع الحاجة

 )خفض الطاقة(

 تعبة الطاقة 

 الدافع

 توجيه السلوك
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 . خصائص الدافعية : 31

 تتصف عممية الدافعية بعدة خصائص من أبرزىا ما يمي 7 

  عممية عقمية عميا غير معرفية 

  عممية افتراضية  و ليست فرضية 

  عممية اجرائية ، أي أنيا قابمة لمقياس بالتجريب و أساليب و أدوات مختمفة 

  عممية قابمة لمتقييم و التقويم 

 ورية ) ال واعية ( فطرية و ليست متعممة شعورية ) واعية ( و ال شع 

  ثنائية العوامل 7 أي ناتجة عن التفاعل بين عوامل داخمية أو ذاتية ) فيسيولوجية ( من جية

وعوامل خارجية أو موضوعية )مادية و اجتماعية ( معا من جية اخرى ، أي تفاعل بين المفاتيح الداخمية 

 و الخارجية .

 ند كافة أبناء الجنس البشري ، لكنيا تختمف واحدة من حيث أنواعيا ) الفطرية و المتعممة ( ع 

 من شخص إلى آخر من حيث شدتيا و درجتيا 

  تفسر السموك و ليس وصفو 

  يؤدي الدافع الواحد إلى ضروب من السموك ، تختمف باختالف األفراد . فالحاجة إلى األمن مثال

و شخص ثالث االبتعاد  "قد تدفع شخص ما إلى جمع الثروة و شخص آخر إلى لالنتماء إلى جمعية ،

  ( 23،ص  2007)بني يونس ، عن الناس و اعتزاليم 



 الفصل الثالث                                                                            دافعية اإلنجاز
 

 
62 

  يؤدي الدافع ضروب مختمفة من السموك عند الشخص نفسو و ذلك تبعا لوجية نظره و ادراكو

لمموقف الخارجي فمثال رغبة الطفل في لفت االنتباه إليو قد تحممو إلى النكوص و الميل إلى التمرد 

 والمشاغبة في البيت 

 فع عن الغضب أو الخوف قد يصدر السموك الواحد عن دوافع مختمفة ، فسموك القتل قد يكون الدا

 أو الطمع أو الدافع الجنسي ، و الكذب قد يكون نتيجة الشعور بالنقص أو بدافع االنتقام 

  كثيرا ما تبدو الدوافع في صورة رمزية مقنعة ، فالسرقة قد تكون تعبيرا عن دافع حسي مكبوت 

  عممية مستقرة مستقمة لكن يوجد تكامل بينيا و باقي العمميات العقمية العرفية و غير المعرفية   

 و حاالت و سمات الشخصية األخرى 

  توجد عالقة ذات تأثير متبادل بين الدافعية من جية و النضج الفيسيولوجي  و النفسي و التدريب

 ( 201، ص 2009.) ممحم ، أو النمو و بين التعمم من جية أخرى 

 . وظائف الدافعية :  4.1

 تقوم الدافعية بالعديد من الوظائف من بينيا 7 

 الوظيفة التفسيرية : . 1.4.1

و ىي الوظيفة األساسية لمدافعية ، فمن خالليا يتم تفسير السموكات  بمختمف أنواعيا و الصادرة عن 

 وظيفة العزو .الكائن الحي ) حيوان أو إنسان ( ويطمق عمى ىذه الوظيفة 

 7  التشخيص و العالج. 2.4.1
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تستخدم في تشخيص العديد من االضطرابات السموكية و النفسية كما تستخدم في عالج ىذه االضطرابات 

. إن معرفة الدوافع االولية و الثانوية يمكن أن تساعد القائمين عمى تربية الناشئ  في تفسير سموكات 

 بالتالي مساعدتيم بدال من إتخاذ عقوبات ضدىم .المتعممين و زيادة فيمنا ليم و 

كما أنيا تساعد في تعديل سموكات االفراد من خالل التحكم في دوافعيم لموصول إلى السموك المطموب ، 

    و بالتالي السعي إليجاد الحل األمثل ليذا السموك، كما و أن معرفة الدوافع تقمل  من الجيود المبذولة

مم سموكيات تكيفية مالئمة من خالل إثارة انتباه اىتمام المتعممين لذلك و زيادة و نختصر الوقت في تع

 تشويقيم إلييا .

 وظيفة الطاقة و النشاط :. 3.4.1

حيث تقوم بإطالق الطاقة و استثارة النشاط من خالل تعاون القوى الداخمية  )الحوافز ، التيديد ، الموم ،  

اف ، الرغبات ، االىتمامات ( في تحريك السموك و تدفعو نحو تحقيق الثناء( مع القوى الخارجية ) االىد

     السموكات المركبة  أىداف معينة ، أي ان الدوافع تقوم بتنشيط السموكات الجزئية ) الفسيولوجية ( و

 أو الكمية ) السيكولوجية ( 

 توجيو سموك االنسان  نحو وجية معينة دون أخرى أو نحو تحقيق االىداف : . 4.4.1

بمعنى ان الدوافع تعمل عمى توجيو و تركيز انتباه الفرد نحو مواقف معينة و تشتيت انتباه الفرد عن 

  ( 26، ص2007) بني يونس ، مواقف أخرى

 المحافظة عمى استمرار السموك : . 5.4.1

 مرا و نشطا ما دامت الحياة قائمة ولو يتم استبعادىا أي أن السموك يبقى مست
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 تنشيط التوقعات المتصمة بتحقيق االىداف و إشباعيا : . 6.4.1

حيث توجد عالقة بين الدافعية نواتج االستجابة المتوقعة و القيمة المادية و المعنوية أيضا عن ىذا الدافع 

 التوقع xالدافع = القيمة ينطبق عمييا القانون 7        

 تعد الدافعية بمثابة مصدر المعمومات عن امكانية الوصول إلى االىداف : . 7.4.1

أي أن الدافعية تزداد باالقتراب من اليدف ، فمثال تزداد الدافعية  القتالية عند الجندي عندما يرى قائده 

 يقاتل أمامو ، و يقترب من تحقيق اليدف .

  عن نوعية و درجة البواعث 7 حيث توجد عالقة ارتباطية تعد الدوافع بمثابة مصدر المعمومات

 (  279، ص  2008.) عدنان ، طردية بين نوعية و درجة البواعث من جية و الدوافع  من جية أخرى

 و ىكذا يمكن تمثيل وظائف الدافعية  في أنيا تعمل عمى 7  

  وظيفة  تحريك و تنشيط السموك من أجل تحقيق التعمم 

  توجيو السموك إلى الوجية المحددة ، و بذلك يكون السموك سموكا ىادفا 

  صيانة استمرارية السموك من اجل تحقيق التعمم المراد تعممو 

 . مكونات الدافعية : 5.  1

الدافعية باعتبارىا نظاما مفتوحا تتألف من تفاعل خميط من المكونات المتمايزة و المتكاممة في آن واحد 

 : وع عند كافة أبناء الجنس لكنيا مختمفة في درجتيا أو مستواىا و ىذه المكونات ىيمن حيث الن
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 لمكون الذاتي أو الداخمي :. ا1.5.1

 و يشمل عمى المكونات المعرفية و االنفعالية و الفيسيولوجية معا  

 المكون الموضوعي أو الخارجي : . 2.5.1

ص  ،2009ممحم ،)و يتضمن المكونات المادية الفيزيائية ، الكيميائية و البيولوجية و المكون االجتماعي 

200) 

 و عميو فالدافعية ىي نتاج تفاعل خميط من ىذه المكونات معا . 

 . تصنيف الدوافع :  6.1

فة و رغم الفروق بين يمكن تصنيف الدوافع التي تغطي كل أشكال السموك االنساني بأكثر من طريقة مختم

 ىذه التصنيفات ليست أساسية . و كما يمي سنحدد تصنيفات الدافعية كاألتي 7 

 دوافع أولية بيولوجية : . 1.6.1

 تتحدد ىذه الدوافع عن طريق الوراثة و نوع الكائن الحي و تتصل اتصاال مباشرا بحياتو و حاجاتو 

  ( 155 ، ص 2000)أبو حويج ، البيولوجية االساسية  .  

 و تتمثل أىم ىذه الدوافع حسب أىميتيا لإلنسان كما يمي 7

 : دافع الجوع 

حيث ىذا الدافع من ابرز الدوافع عند الكائن الحي ألنو يؤمن البقاء الفردي و إن حاجة الكائن الحي إلى  

 ،2013)المشيخي ،الغذاء تنجم عن نقص المواد الغذائية . و ىذا النقص يؤدي إلى شعور الفرد بالجوع . 

 ( 148ص 
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  : دافع العطش 

عو ذلك إلى يعتر دافع العطش بمثابة اإلنذار الذي يتمقاه اإلنسان بوجود نقص في كمية الماء ببدنو فيدف

 . ( 193، ص1999فيق ، ش) الشرب لسد النقص . 

  : دافع االمومة 

رعاية األبناء و يصبح ىذا الدافع و ىو دافع آخر من دوافع الحفاظ عمى النوع و يتمثل ىذا الدافع في 

 . (  204، ص 2002.) قطامي، ميما جدا بالنسبة إلى العضويات التي تتميز دورة حياتيا بفترة طويمة

 دوافع ثانوية سيكولوجية :. 2.6.1

 : يوجد عدة دوافع سيكولوجية منيا ثانوية داخمية فردية و خارجية اجتماعية

  : الدوافع الداخمية الفردية 

و ىي النزعة الفطرية التي تجعل الفرد ينشغل و ييتم و يمارس واحدة من بين عدة أشياء تظير باستمرار 

من الحاجات النفسية ألن األفراد يمتمكون حاجات فطرية بداخميم ، و خبراتيم يعطييم رضا تمقائيا عن 

م الداخمية كالدافعية تمثل القوة النفس ، فعندما ييتم االفراد بالميمات و يشعرون بالحنين إلييا ، فخبراتي

  (426، ص  2007.) أبو رياش ، التي تخمق االتجاىات الظاىرة و الضغوط 

أن معظم األفراد مدفوعين داخميا ألداء ميمة معينة أذا توفر الشرطين   Deciand Ryanكما يرى 

  (189، ص 2008وان ، ) العمالتاليين 7 الفعالية الذاتية العالية و إدراكيم لممحددات الذاتية . 

  يمي 7  ومن أىم ىذه الدوافع ما

 : دافع حب االستطالع 
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ىو الرغبة في فيم المجيول و الغامض مما ىو موجود في البيئة ليذا فيو يشبو الدافعية الذاتية إلى حد  

كبير ، فيو ينشط األفراد في البحث عن اجابات ألسئمتيم ، و يمكن مالحظة ىذا الدافع عند الطفل 

 ( 131، ص 2013) الطواب الصغير حين يتابع لعبة متحركة لمعرفة ما فييا . 

 ع الكفاءة : داف 

و ترتبط الكفاءة ارتباطا وثيقا بالعمميات الخاصة بدافع حب االستطالع و مختمف الوظائف االدراكية التي 

 تمكن الكائن الحي من تحقيق أفضل نمو و ارتقاء و استغالل لقدراتو 

 من أجل مواجية متطمبات البيئة التي يعيش فييا .

  : دافع اإلنجاز 

الدوافع الخارجية الفردية و ىو عمى خالف دافعي حب االستطالع و الكفاءة و يقتصر و اإلنجاز نوع من 

عمى الكائنات الحية البشرية . و المقصود بالدافعية لإلنجاز ىو كفاح الفرد لممحافظة عمى مكانة عالية 

،  2008،) ثائرحسب قدراتو في كل األنشطة التي يمارسيا و التي يحقق بيا معايير التفوق عمى أقرانو

 (  34 -33 ص-ص

 الدوافع الخارجية : . 3.6.1

تأتي الدوافع الخارجية من الحوافز البيئية و نتائجيا ، فحينما نتطرق لكسب شيادة أكاديمية عالية ، 

الوصول لخط النياية ..... سموكنا ىو دافعية خارجية . الدافعية تنظم حسب األحداث التي توجد في 

جيا و الدافع الخارجي البيئة فعندما يعمل الموظفين ساعة بعد ساعة ألخذ األجر فإن سموكيم محفز خار 

يعني في النياية السموك الناتج حيث تعتبر خاصية إنسانية فريدة من تماثل دافعية االنجاز في فئة الدوافع 

 ( 462، ص  2007.) أبو رياش ، الداخمية لمفرد . و فيما يمي نبذة عن كل دافع 
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  : دافع االنتماء 

لبعضو البعض خاصة فعال، بمعنى آخر يشعر أفراد و يقصد بو كل نوع من أنواع الكائنات الحية يمثل 

  كل نوع من الكائنات الحية بالحاجة إلى التقارب و التجاذب مع بعضيم البعض في اطار جماعي مشترك

 : دافع التنافس 

    تعد الرغبة في السيطرة و إثبات الذات من الدوافع الشائعة لدى اإلنسان و الحيوان عمى حد السواء .  

 افع السيطرة بوضوح عندما نشاىد بين أفراد مختمفة المجتمعات من تنافس شديد .و يظير د

 : دافع االستقالل عن االخرين 

يعرف عمى انو رغبة  الشخص و حاجتو لعمل الميام المطموب منو بنفسو . و من الواضح أن الدافع  

، 2008.) غباري ، ى الجماعات إلى االستقالل يقود الشخص إلى التعبير عن الدوافع المضادة لالنتماء إل

 ( 36 - 35ص -ص

 تصنيف الدوافع و فقا لمصدرىا :. 4.6.1

 و التي تصف كاآلتي 7

 : دوافع الجسم 

 و ىي التي تساىم في تنظيم الوظائف الفيزيولوجية و يشير الباحثون إلى ىذه الفئة بالتوازن الذاتي. 

  : الدوافع الخاصة بإدراك الذات 

العمميات العقمية و ىي ما تؤدي إلى مستوى تقدير الذات الذي يحترم الشخص  ىي التي تعكس مختمف

 في اطارىا .
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 : الدوافع االجتماعية 

 . ( 213، ص 2007) ممحم ، وىي الخاصة بالعالقات بين األشخاص و دورىا في ارتقاء الشخصية 

 تصنيف الدوافع وفقا لنظرية الحاجات " ماسمو" :. 5.6.1

 اىتم ماسمو اىتماما كبيرا بدراسة الدوافع ، و رأى أن حاجات االنسان تتوزع بصورة ىرمية كالتالي 7 

 تحقيق                           

 الذات                            

 الحاجات الجمالية                             

 ....م  الحاجات المعرفية 7 الفي                       

 حاجات التقدير7 االنجاز ، االستحسان....                

                                                    ....حاجات الحب و االنتماء 7 تبادل الحب ، االنتماء           

 الحاجات الفيسيولوجية 7 الجوع ، العطش ، الجنس ..        

 (235، ص  2009) عدس ، لحاجات اتصنيف ىرم ماسمو ليمثل توضيحي مخطط ( 7 20الشكل )

  : المستوى األدنى 

و يضم الحاجات الفيسيولوجية ، كالحاجة إلى الطعام و الشراب ، الجنس و تجنب األلم ، و عندما تشبع 

ىذه الحاجات اإلنسانية حاجات أخرى تكون أعمى في ترتيبيا من الفيسيولوجية و ىذه الحاجات 7 الحاجة 

 إلى االمن و السالمة 
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 : المستوى األعمى 

بعد أن تشبع حاجات المستوى األدنى تظير الحاجات االجتماعية مثل حاجات الصداقة العطف ،  

الحنان و الشعور باإلنتماء و بمجرد اشباع ىذه الحاجات يسعى الفرد إشباع دوافع التحصيل و تقدير 

 ( 132، ص  2001) العناني ، الذات و تحقيق الذات و الذي يعد الغاية العظمى في ىرمية ماسمو 

 :  حيث يتضح من خالل ىذا الطرح أن الحاجات مرتبة كاألتي

 : الحاجات الفيسيولوجية 

و تعمل أساسا عمى محافظة الفرد عمى نوعو فيي تمثل حد الكفاف بالنسبة لإلنسان و من امثمتيا  

 (  147، ص 2000)  ماىر ، الحاجة إلى الطعام ، الشرب ...

  : حاجات األمن 

وىي تعبير عن حاجات الفرد أن يكون مأمن من األخطار ، و أن يشعر بقدر من االطمئنان و التأكد 

  (100، ص  1983.) عاشور، فيما يتعمق بالبيئة المحيطة بو 

 : حاجات الحب و االنتماء 

، 1999)حممي ، و تشمل عمى الحاجة إلى القبول من طرف اآلخرين ، و الحب ، العطف و الصداقة  

 ( 230ص 
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 : الدافع إلى الفيم المعرفي 

تظير ىذه الحاجات في الرغبة في االستكشاف و معرفة حقائق األمور و حب االستطالع و تبدو ىذه  

،  2003)سميم ، لعالقات بين األشياء و تفحصيا .الحاجة أيضا في التحميل و التنظيم و الربط و إيجاد ا

 ( .473ص 

  : الدوافع الجمالية 

 الموسيقى ، الفن ، الشعر ، الجمال ، النظام 

  : دافع تحقيق الذات 

 ( 362، ص  2005.) عبد الخالق ، اشباع طاقاتنا و امكاناتنا الفريدة 

  : دافع تقدير الذات 

ىو من الحاجات النفسية العميا عند االنسان . الحاجة إلى االحترام و تقدير االخرين لشخصيتو سواء كان 

.) عشوي ، ت جسمية أو أخالق معينة أو أوامر و مراكز يتمتع بيا الفرد في المجتمع ذلك بفضل سما

 (   142، ص  2002

 دافعية االنجاز :. 2

 . تعريف الدافعية لإلنجاز : 1.2

لقد تناول العديد من المفكرين و الباحثين لموضوع دافعية االنجاز بالدراسة و سنحاول عرض التعاريف 

 لمفيوم الدافعية لإلنجاز كما يمي 7التي قدميا ىؤالء 
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يقصد بدافع االنجاز حالة داخمية مرتبطة بمشاعر الفرد و توجو نشاطو نحو التخطيط لمعمل و تنفيذ ىذا 

التخطيط بما يحقق مستوى محددا من التفوق يؤمن بو الفرد و يعتقد فيو و دافع اإلنجاز رغم أنو يتضمن 

افق إال ان الميم فيو ىو االتجاه نحو اإلنجاز و ليس االنجاز في التخطيط و تحقيق مستوى معين من التو 

 . ( 256، ص  2004.) أبو عالم ، حد ذاتو 

  كما يعرفيا الفاروق عبد الفتاح بأنيا الرغبة في األداء الجيد و تحقيق النجاح و ىو ىدف ذاتي

 ينشط أو يوجيو ، و يعد من المكونات الميمة لمنجاح المدرسي .

  فيعرفيا بأنيا الرغبة المستمرة لمسعي لمنجاح و انجاز األعمال الصعبة و التغمب عمى أما مرزوق

،  2003)عبد اهلل ، العقبات بكفاءة و بأقل قدر ممكن من الوقت و الجيد و بأفضل مستوى من األداء . 

 ( 171ص 

 يع أيضا يعرفيا محمد فرحان 7 محاولة الفرد الحصول عمى مرتبة عالية حسب قدرتو في جم

 (  .170، ص  2006) القضاة ، األنشطة التي يمارسيا  و تكون ىذه األنشطة مرتبطة بالنجاح و الفشل . 

  فحسب محمود عبد الحميم يقصد بيا كفاح الفرد ألداء الميام و األعمال الصعبة عمى أفضل وجو

 .( 90، ص  2006) طارق ، ممكن . 

 االتجاه لمقيام بالعمل بأسرع ما يمكن أو بأحسن ما  ويعرفيا العالم الفرنسي موراي بأنيا الرغبة و

 . ( 235، ص 2008.) شاكر ، يمكن 

  أما دافيد ماكميالند فقد عرفيا عمى أنيا العممية التي يدرك فييا الفرد االنجاز بمعايير التفوق و أن

 يشعر بالشعور الطيب أو غير الطيب في مواجية النجاح أو الفشل في تحقيق ىذه المعايير.
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  أيضا ىيمجاردHilgard  تشير عنده إلى تحديد الفرد ألىدافو وفقا لبعض معايير التفوق في انتاجو

 . ( 135، ص  2012.) الطواب ، أو انجازه 

  و آلفرد آدلر الذي أشار إلى أن الحاجة لإلنجاز ىي دافع تعويضي مستمد من خبرات الطفولة

 . (89، ص 2000)خميفة ، 

 الرغبة أو الميل إلى أداء الميام بسرعة و بأفضل طريقة ممكنة ، إحداىما  و الدافعية لإلنجاز ىي

  أو كالىما و يتضمن الدافع لإلنجاز أنماطا و أنواعا متباينة من السموك و يتدخل فيو عنصر التحدي .

 ( .163، ص2009) النيال ، 

 استعداد الفرد لمسعي  كما نستخمص من التعاريف السابقة لمدافعية لإلنجاز بأنيا مفيوم يشير إلى

نحو التفوق و الرغبة في األداء الجيد و تحقيق األىداف و التغمب عمى العقبات و المشكالت التي تواجيو 

 . و الشعور بأىمية أداءه بكفاءة و أقل وقت ممكن

 أنواع دافعية االنجاز : . 2.2

قارنة الفرد بنفسو أو باألخرين يميز شارلز سميث بين نوعين أساسيين من الدافعية لإلنجاز عمى أساس م

 و ىما 7 

 7 دافعية اإلنجاز الذاتية .1.2.2

الشخصية الداخمية في الموقف كما يمكن ان تتضمن معيار مطمق  ىي التي تتضمن تطبيق المعايير و

 لإلنجاز.
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 دافعية اإلنجاز االجتماعية : .2.2.2

 و ىي التي تتضمن تطبيق معايير التفوق التي تعتمد عمى المقارنة االجتماعية في الموقف االجتماعي . 

كما يمكن أن يعمل كل منيما في نفس الموقف و لكن قوتيما تختمف وفقا ألييما السائد في الموقف ، 

لدافعية االجتماعية ، أي إذا فإذا كانت دافعية اإلنجاز الذاتية ىي المسيطرة في الموقف فغالبا ما تتبع با

         كانت الدافعية لإلنجاز ىي المسيطرة في الموقف فإن كالىما يمكن أن يكون فعال في الموقف . 

  ( .141ص  ،2012) الطواب، 

 . مكونات دافعية اإلنجاز : 3.2

 " مكونات الدافعية لإلنجاز ثالثة معطيات ىي OZIL  7يحدد "اوزيل

 الحافز المعرفي : . 1.3.2

    الذي يعبر عن حالة االنشغال بالعمل . معنى أن الفرد أو الباحث يحاول أن يشبع حاجاتو ألنو يعرف

 و يفيم ، وتكمن مكافأة اكتشاف معرفتو الجديدة تعينو عمى أداء ما ينيض بو من ميام بكفاءة أعمى .

 تكريس الذات :. 2.3.2

يمثمو رغبة الفرد في المزيد من السمعة و المكانة التي يحرزىا عن طريق بمعنى توجيو األنا أو الذات و  

أراءه المميزة و الممتزم في نفس الوقت بتقاليد األكاديمية المعترف بيا مما يؤدي إلى شعوره بكفاءة و 

 . احترامو لذاتو
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 دافع االنتماء :.3.3.2

ءات اام نجاحو األكاديمي و مختمف األدباستخدو يمثل في سعي الفرد لمحصول عمى االعتراف و التقدير 

و يأتي ىنا دور الوالدين كمصدر أولي إلشباع حاجات دافع االنتماء ، ثم دور األطراف المختمفة التي 

، 2012.) قدوري ، يتعامل معيا الفرد و يعتمد عمييم في تكوين شخصيتو ومن بينيم المؤسسات التعميمية 

 ( .71ص 

  أنو لتوفر ىذه المكونات الثالثة لدى الفرد البد منو تكريس ذاتو باالنشغال و ما يمكن استنتاجو

في العمل مع رغبتو في الحصول عمى كفاءة أعمى ، و اكتشاف معارف جديدة بإنجاز و ذلك ألجل 

 . حصولو عمى التقدير و االعتراف من جميع المصادر كالوالدين والمؤسسات التعميمية

 . النظريات المفسرة لدافعية االنجاز : 4.2

 : ATKINSON THEORYنظرية أتكنسون  .1.4.2

اتسمت نظرية أتكنسون في الدافعية لإلنجاز بعدد من المالمح التي تميزىا و من أىم ىذه المالمح  أن 

لمركبة لموافق أتكيسون أكثر توجيا معمميا ، و تركيزًا عمى المعالجة التجريبية لممتغيرات االجتماعية ا

الحياة التي تناوليا " ماكميالند " كما تميز أتكنسون بأنو أسس نظريتو في ضوء كل من نظرية الشخصية  

و عمم النفس التجريبي ، كما قام بإلقاء الضوء عمى العوامل المحددة لإلنجاز القائم عمى المخاطرة وأشار 

ا 7 عامالن يتعمقان بخصال الفرد و عامالن إلى مخاطرة االنجاز في عمل ما تحدد أربعة عوامل مني

 (113، ص 2000) خميفة ، يرتبطان بخصائص الميمة أو العمل المراد إنجازه . 

 وذلك كما ىو موضح عمى النحو التالي 7 
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  فيما يتعمق بخصال الفرد 7 ىناك عمى حد تعبير أتكنسون نمطان من األفراد يعمالن بطريقة

 اإلنجاز 7مختمفة في مجال التوجو نحو 

 من ز بدرجة أكبر من الخوف رتفاع الحاجة لإلنجاااألول 7 األشخاص الذين يتسمون ب النمط

 الفشل .

  الخوف من الفشل بالمقارنة بالحاجة لإلنجاز .  بارتفاعالنمط الثاني 7 االشخاص الذين يتسمون 

 7   وفق الجدول التاليو يتفاعل كل من مستوى الحاجة لإلنجاز و مستوى الخوف أو القمق من الفشل 

  

 ( 114،ص 2000) خميفة،  يوضح النمطان األساسيان من األفراد في الدافعية لإلنجازجدول ( 01) جدول

 مستوى القمق من الفشل مستوى الحاجة لإلنجاز النمط

 منخفض مرتفع الدافع لإلنجاز و النجاح أكبر من الدافع لتحاشي الفشل

 مرتفع منخفض الدافع لإلنجاز و النجاح الدافع لتحاشي الفشل أكبر من

 

 فيما يخص خصائص الميمة 7 باإلضافة إلى ىذين العاممين لمشخصية ، ىناك أيضا موقفان    

 أو متغيران يتعمقان بالميمة يجب أخذىا بعين االعتبار ىما 7

  محددات العامل األول 7 احتمالية النجاح و تشير إلى الصعوبة المدركة لمميمة و ىي إحدى

 المخاطر .
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  المعامل الثاني 7 الباعث لمنجاح في الميمة7  يتأثر األداء في الميمة بالباعث لمنجاح  في ىذه

  ( 116، ص 2000) خميفة ،الميمة. 

و نظرا ألن قيمة الباعث لمفشل دائما سمبية ، فإن قيمة الميل إلى تحاشي الفشل سوف تكون سمبية  في 

 جميع الحاالت . 

ومنو نصل إلى نظرية أتنكسون ترى أن العوامل المحددة لإلنجاز القائم عمى المخاطرة وأشار إلى مخاطرة 

 باإلضافةاالنجاز في عمل ما تحدد و فق ارتفاع الحاجة لإلنجاز مقرنة مع درجة الخوف من الفشل . 

 إلى تحديد مؤشر الخطورة كعامل لمنجاح . 

 نظرية ميكيميالند . 2.4.2

يرى ميكيميالند أن لدى جميع االفراد و بدرجات متفاوتة ثالثة حاجات رئيسية و غير متسمسمة عمى 

دافعيتيم و توجو سموكيم و ىذه الحاجات  ىي7  الحاجة إلى القوة ، الحاجة إلى االندماج و االنتماء  ، 

  (.96،   2010.) ىاشم ، الحاجة إلى اإلنجاز 

عني رضا األفراد الذين لدييم حاجة لإلنجاز يمكن في تحقيق أىدافيم و حيث يرى أن الحاجة لإلنجاز7 ت

 يتميزون بالتالي 7 

الرغبة في إنجاز العمل أقوى من العائد المادي لو ،المستوى المادي الجيد ، الرغبة في الحصول عمى 

 (288، ص 2013كافي ، تقييم ألدائيم ، أىدافيم محددة و قابمة لمتحقيق . )

القوة 7 إن األفراد الذين يتميزون بحاجاتيم لمقوة غالبا ما يتصرفون تجاه األخرين برغبة كبيرة الحاجة إلى 

 في الحصول عمى مراكز القيادة و يتسمون بقوة الشخصية و المباقة و اإلصرار و القدرة عمى فرض اآلراء 
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بسعادة حينما يحبيم اآلخرون  الحاجة إلى االنتماء 7 إن األفراد الذين يحتاجون لالنتماء غالبا ما يشعرون

، و يسعون بشكل حثيث إلى التخمص من الرفض االجتماعي ، و تتسم سموكياتيم غالبا بإقامة العالقات 

االجتماعية و يرغبون بمساعدة اآلخرين و التفاعل معيم بصورة مختمفة ، و السعي دوما لحل المشكالت 

 (208، ص  2016) مساعده ، التي يعاني منا األخرين . 

و يعتقد ماكميالند أن قوة الحاجات الثالثة المذكورة تتغير من فرد إلى أخر مع مرور الزمن ، و إن 

 .  الحاجة األكثر قوة ىي التي تدفعو إلى السموك الذي يستطيع من خاللو أن يشبعيا

 :  MESLOW THEORYنظرية الحاجات : ماسمو .  3.4.2

من النظريات التي اىتمت بالدوافع نظرية ىرم ماسمو لمحاجات ، حيث تفترض أن الناس في محيط العمل 

يدفعون لألداء بالرغبة في إشباع مجموعة من الحاجات الذاتية و يستند اطار ماسمو عمى ثالثة افتراضات 

 أساسية 7 

  و الحاجات غير المشبعة البشر كائنات محتاجة من الممكن ان تؤثر احتياجاتيا عمى سموكيا

 فقط ىي التي تؤثر في السموك ،أما الحاجات المشبعة فال تصبح دافعة لمسموك 

 . ترتب حاجات االنسان حسب اىميتيا أو تندرج ىرميا فتبدأ باألساسية إلى المركبة 

  يتقدم االنسان لممستوى التالي من اليرم أو من الحاجات األساسية لممركبة فقط عندما تكون

اجة الدنيا قد تم اشباعيا عمى األقل بدرجة ضعيفة أي أن الشخص الكامل يركز أوال عمى إشباع الح

الحاجة المتعمقة باألمان في الوظيفة قبل أن يتم توجيو السموك المدفوع نحو إشباع حاجة إنجاز العمل 

  (106، ص  2009) الغامدي ، بنجاح . 
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  مرتبطة بمجموعة من الحاجات و أن ىذه الحاجات وعميو فإن ماسمو يرى أن دافعية الفرد

متسمسمة من االدنى إلى المستوى العموي و أن اشباع مستوى يفتح المجال إلشباع المستوى التالي . و أن 

 الحاجات غير المشبعة ىي فقط التي تؤثر في السموك أما الحاجات المشبعة ال تصبح دافعة لمسموك .

 7 ل نظرية التوقع و التفضي. 4.4.2

تدخل ىذه النظرية تحت طائفة النظريات االدراكية حيث يفترض أن االفراد قبل القيام بسموك معين فيم 
و تعتبر من  4631يقومون باتخاذ قرارات واعية بحسابات دقيقة . طور ىذه النظرية فيكتور فروم عام 

ر إلى أن الرغبة أو الميل لمعمل النظريات الميمة في تفسير الحافز عند األفراد و حوىر ىذه النظرية يشي
بطريقة معنية يعتمد عمى قوة التوقع بأن ذلك العمل أو التصرف ستتبعو نتائج معينة كما يعتمد أيضا عمى 

 رغبة الفرد في تمك النتائج .

 7و ذلك حسب نموج التوقع التالي 

 

 

 

 

 

 يمثل نموذج التوقع لفيكتور فروم .توضيحي :  مخطط  (04)شكل

يشير الشكل إلى أن قوة الدافع عند الفرد لبذل الجيد الالزم إلنجاز عمل ما تعتمد عمى مدى توقعو في 

فروم بأنو إذا تحقق الفرد النجاح بالوصول إلى ذلك اإلنجاز و ىذا التوقع األول في النظرية ، و أضاف 

 إنجازه فيل سيكافأ عمى اإلنجاز أم ال و ىذا ىو التوقع الثاني . فيناك نوعان من التوقع 7

 التوقع األول7  يرجع إلى قناعة الشخص بأن القيام بسموك معين سيؤدي إلى نتيجة معينة .

تحقيق أىداف  المكافأة إنجاز الفرد مبذولجيد 
 الفرد ) الرضا(

 2توقع 

 

 1توقع 
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سيحصل بعد إتمام عممية اإلنجاز   التوقع الثاني 7 و ىو حساب النتائج المتوقعة لذلك السموك و ىي ماذا

 .؟فيل التوقع يوضح العالقة بين إتمام اإلنجاز و المكافأة التي يحصل عمييا الفرد 

 و ينظر فروم إلى الدوافع عمى أنيا نتيجة لثالثة عوامل 7 

 األىداف التي يسعى إلى تحقيقيا الفرد  -

 الشخصية  العالقة التي يراىا الفرد بين االنتاجية و تحقيق االىداف -

 ( 202_ 200 ص-، ص 2010.) الكاللده ، الدرجة التي يستطيع بيا الفرد التأثير عمى إنتاجيتو  -

 و منو نصل إلى الوصول اليدف  يعتمد عمى قوة التوقع في النجاح بالوصول إلى ذلك اإلنجاز  

و ىذا التوقع  يرجع إلى قناعة الشخص بأن القيام بسموك معين سيؤدي إلى نتيجة معينة . كذلك حساب 

 .  النتائج المتوقعة لذلك السموك

 :  ATTRIBUTION THEORYالعزو السببي : . 5.4.2

أن الفرد عندم ينجح أو يخفق في ميمة ما  WEINERو ترى نظرية العزو السببي التي طورىا " واينر" 

فإنو يعزو نجاحو أو فشمو إلى أحد أربعة أسباب ىي 7 القدرة ، الجيد، صعوبة الميمة ، الحظ ، و يقترح 

واينر أن ىذه األسباب ليا ثالثة خصائص فقد تكون ىذه األسباب داخمية كالقدرة و الجيد أو خارجية 

ثابتة كصعوبة الميمة أو غير ثابتة كالحظ ، و قد تدرك عمى أنو كصعوبة الميمة و الحظ و قد تكون 

 يمكن السيطرة عمييا أو عمى أنو ال يمكن السيطرة عمييا .

إن االفتراض الرئيسي الذي تقوم عميو نظرية العزو و ىو أن الناس سوف يحاولون المحافظة عمى   

احيم لقدراتيم الذاتية و جيودىم الشخصية صورة إيجابية لمذات و عندما يعممون بشكل جيد فيم يعزون نج
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، أما عندما يفشمون أو يعممون بشكل رديء فيم يعتقدون أن فشميم يعود لعوامل خارجة عن إرادتيم و 

 (153، ص  2012) المشيخي ، سيطرتيم 

  ومنو ان نظرية العزو تيتم بكيفية إدراك الشخص ألسباب سموكو و سموك  األخرين و ذلمك أن

عزون أسباب فعميم ألسباب داخمية و خارجية معا ، بل ىو بحاجة لمتحكم و السيطرة عمى البيئة االفراد ي

 و التنبؤ بكل ما ىو محيط بو و بكيفية التنبؤ بسموكو مستقبال . 

 نظرية التعمم االجتماعي :. 6.4.2

أو فشل استجابة معينة ن التعمم السابق من المصادر الرئيسية لمدافعية ، إذ أن نجاح أتعتبر ىذه النظرية 

    تؤدي إلى التعرف عمى الجوانب التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج ايجابية أو سمبية و بالتالي تنشأ الرغبة

و الدافع لتكرار السموك الناتج ، كما أن التعمم بمالحظة نجاح أو فشل األخرين قد يكون كافيا إلنتاج 

       نظرية التعمم االجتماعي تتأسس عمى التعمم بالنمذجة حاالت الدافعية و قد أشار آلبرتو باندورا أن

أو القدرة أي التعمم بمالحظة و تقميد االخرين ، كما أن التعمم يرتبط أيضا بالتعزيز االجتماعي فالسموك 

      الذي تم تعزيزه او تدعيمو يكون بمثابة دافع أو حافز لمفرد لتكرار ىذا السموك أو األداء مرة أخرى .

 (. 80، ص  2013قوراري ، ) 

  و في االخير نستخمص أن نظرية التعمم االجتماعي تبين أن أداء األفراد يتحدد حسب قيمة

 جتماعية لمنموذج و نوع التعزيز المرتبط بو .إلاالمعززات الموجية إليو و كذلك حسب المكانة 

 ميم عندما يعتقدون أنيم نستنتج من ىذه النظريات أن األفراد يكونون ميتمين بإنجازاتيم و ميا

، إذ تري نظرية أتنكسون أن العوامل المحددة لإلنجاز تتحدد وفق ارتفاع الحاجة مدفوعون ليا برغبة منيم

لإلنجاز مقارنة مع درجة لمخوف من الفشل ، أما ماكياللند يعتقد أن الحاجات تتغير من فرد لألخر مع 

بطة بإشباع الحاجات ، كما ان نظرية العزو تيتم بإدراك مرور الزمن ، بينما ماسمو يرى أن الدافعية مرت



 الفصل الثالث                                                                            دافعية اإلنجاز
 

 
82 

     أن التعمم بمالحظة نجاحالشخص لسموكو و سموك االخر، في االخير ترى نظرية التعمم االجتماعي 

 عية .أو فشل األخرين قد يكون كافيا إلنتاج حاالت الداف

 . صفات ذوي دافعية االنجاز :  5.2

بدراسات مكثفة إلى وصف كامل لمشخص الذي يعد عمى درجة عالية من توصل ماكميالند بعد قيامو 

 االنجاز . و فيما يمي بيان بأىم صفات ىذا الشخص 7

  درجة المخاطرة عند ىذا الشخص معتدلة إلى حد كبير ، و إن كان ىناك اعتقاد خاطئ بان ىذا

الدراسات أن الشخص ذو  الشخص البد أن يكون مخاطر من الدرجة االولى و عمى أية حال فقد أثبتت

اإلنجاز الضعيف يتميز بدرجة مخاطرة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا بعكس الشخص ذي اإلنجاز المرتفع 

 و الذي غالبا ما يتميز بدرجة مخاطرة معتدلة .

  يفضل الشخص ذو الدرجة المرتفعة من اإلنجاز تمك األعمال التي تقدم لو فورا عائدا عن نتائج

 تقدمو عن طريق الوصول الى اليدف الذي يحدد لنفسو . أعمالو ، و درجة

  ييتم الشخص ذو الدرجة المرتفعة من االنجاز بما يؤدي من عمل في حد ذاتو أكثر من اىتمامو

بأي عائد مادي يعود عميو من إنجاز ىذا العمل ، و ىو دون شك يرغب في الحصول عمى قدر كبير من 

 ي أداء عممو .ف امتيازهالمال لكونو مقياسا لدرجة 

   بمجرد تحديد ىذا الشخص ىدف لنفسو فإنو ينسى كل شيء ما عداه إلى ان ينجز عممو بنجاح

يتحقق ذلك اليدف الذي وضعو لنفسو ، فيو شخص متفان ال يرضى بترك العمل في منتصفو ، وال  و

 يقبل أن يبذل جيدا من أقصى جيد لديو .
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  يتمتع بقدر كبير من الثقة بالنفس و تعني الثقة ىناك خاصية أخرى لمرتفعي اإلنجاز ىي أنو

بالنفس قدرتو الخاصة عمى حل المشكالت التي يوجييا . و ىناك جانب آخر من جوانب الثقة بالنفس  

لدى مرتفع اإلنجاز يتمثل في أنو يميل إلى أن يرتاب و يشك في أراء الخبراء ، و أنو البد من ذلك يكون 

 حتى ولو لم يكون لديو معرفة عميقة و خبرة بيا . ونرأيو الخاص في كثير من الشؤ 

 يكره مرتفع االنجاز أيضا المين الروتينية و يفضل المين التي تحدث فييا تغيرات دائما          

و تحديات مستمرة ، كما يكره تضيع الوقت و ال ييتم بغضب األخرين أذا ما كان ذلك ضروريا لرفع 

 (81، ص2003.) مجدي، ي المستقبل الكفاءة و التغيير و التحسين ف

  و عميو فإن األفراد ذوي الدافعية لإلنجاز ىم أفراد مختمفين عن األفراد العادين فيم يتميزون بالثقة

بالنفس و االستقاللية يفضمون المخاطرة و التحدي إلنجاز ميمات صعبة التي قد يعجز االخرين عن 

 الحرص عمى التحسين في المستقبل  النجاز في حد ذاتو وتأديتيا ، كذلك ىم ينجزون االعمال رغبة في ا

 و لذلك نجد أن من يتسم بيذه الصفات ليس من السيل أن يفشل في تحقيق النجاح .

 . قياس دافعية االنجاز :   6.2

يتم قياس دافعية االنجاز بطريقتين ىما 7 الطريقة االسقاطية  و المقاييس الموضوعية و فيما يمي سنتطرق 

 : اىم ىذه المقاييسإلى 

 الطريقة االسقاطية : . 1.6.2

من وضع مواري و ىي طريقة اسقاطية لمتميز بين  TATتتضمن ىذه الطريقة إختبار تفيم الموضوع 

   المستويات المختمفة لمحاجة لإلنجاز حيث يواجو الفرد الذي طبق عميو ىذا االختبار بصور غامضة ،
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صة عنيا و من ثم فإن مواري يفترض أن ىذه القصص التي و غير واضحة و يطمب منو أن يحكي ق

 يشير إلييا الفرد تكشف عن الحاجة إلى االنجاز لديو .

كات دقيقة لمتصحيح او قد قام ماكميالند بتعديل اختبار تفيم الموضوع لقياس دافع االنجاز ، ووضع مح

نظرا ألنواع المواقف المستخدمة الستثارة ختبار تميزا داخميا ا النوع من التخيل ، كما يظير االلتقديم ىذ

 الحاجة لمتفوق .

 الطريقة الموضوعية : .2.6.2

 : وىنا نتناول بالشرح لثالثة مقاييس تستخدم لقياس دافع االنجاز و ىذه المقاييس الثالثة ىي

 : مقياس راي _ لن لدافع االنجاز 

سؤال يجاب  41م و طوره " راي " في السبعينات حيث يتكون من  4632وضع " لن " ىذا المقياس عام 

عتيا ب " نعم " _ " ال " _ " غير متأكد " ، و لمتحكم  في وجية االستجابة باإلجابات تم عطس مفتاح  

ياس ثبات يزيد . و لممق 10تقدير الدرجات ) التصحيح( في نصف عدد العبارات ، و الدرجة القصوى 

، في سبع دول تتحدث االنجميزية و لو معامالت صدق ال تقل عن نظيراتيا في المقاييس  42عمى 

الطويمة ، و برىن " راي " عمى صدقو و استخراج معايير لو في أربع دول . و قد ترجم " احمد عبد 

المناسبة ، و حسب ثبات الخالق " ىذا المقياس ، و أجريت لو التصويبات و المراجعات و التعديالت 

     36االتساق الداخمي لمقياس الدافع لإلنجاز و ذلك بقسمتو إلى نصفين ، و وصل معامل الثبات إلى 

 (188، ص 2003.) مجدي ، و ذلك بعد تصحيح الطول بمعادلة  " سبيرمان براون " 

 

 



 الفصل الثالث                                                                            دافعية اإلنجاز
 

 
85 

  : استخبار الدافع لإلنجاز 

عن نظرية " أتكنسون " ، و ذلك بعد أن حصر جميع  حاول " ىرمانس " بناء الدافع لإلنجاز بعيدا

       المظاىر المتعمقة بيذا التكوين ،و قد انتقى منيا األكثر شيوعا عمى أساس ما أكدتو البحوث السابقة

و ىي 7 مستوى الطموح ، السموك المرتبط بقبول المخاطرة ، الحرك االجتماعي ، المثابرة ، توتر العمل ، 

، سموك التعرف ، سموك اإلنجاز  . كما يتكون المستقبل ، اختبار الرفيق  لتوجو نحوإدراك الزمن ، ا

 4654عبارة متعددة االختيار ، وقد قام " رشاد عبد العزيز   و صالح أبو ناىية "عام  06االستخبار من 

ت  م بترجمة االستخبار و تقنينو عمى عينة مصرية من الطمبة و الطمبات ، وقد وصل معامل الثبا

لعينتي الذكور و اإلناث من طالب الجامعة عمى التوالي .وفي دراسة  35،50بطريقة إعادة التطبيق إلى 

أخرى استخدم ىذا المقياس ثم إعادة حساب ثبات االستخبار و صدقو بالطريقة و المحك السابقين كمييما 

يتضح مما سبق أن  لعينتي الذكور و اإلناث عمى التوالي ، و 51،  54وصل معامل الثبات إلى 

 .مرضية من حيث الثبات و الصدق  سيكو متريةالستخبار الدافعية لإلنجاز خصائص 

  :مقياس التوجو نحو اإلنجاز 

م ضمن استخبار يتضمن سبعة مقاييس فرعية تقيس  4642و قد أعده " ايزنك " و " ويمسون " عام 

       تجاب ب " نعم "_ " غير متأكد " _ " ال "بندا  02المزاج التجريبي المثالي ، و يتكون المقياس من 

         و قد ترجم كاتب ىذه السطور ىذا المقياس و أجرى لو التعديالت المناسبة و تم حساب معامالت ثباتو 

و صدقو بطريقة التحميل العاممي و ذلك في دراستين اختمف فييما عدد أفراد العينات . ففي الدراسة 

( لكن من الذكور و االناث من المرحمة الجامعية  ، و وصل صدق العاممي 022االولى و كان ) ن = 

، 54،  43. لكل من عينتي الذكور و االناث عمى التوالي و وصل صدق العاممي إلى  45، 44إلى 

لمذكور ،  35لكل من عينتي الذكور و االناث عمى التوالي ، وفي الدراسة الثانية كانت العينة قواميا ) ن=
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، 46، 40ناث ( من طمبة المرحمة الجامعية ، و قد وصل الثبات العاممي في ىذه الدراسة إلى لإل 31

،  50،  50لكل    من عينتي الذكور و االناث عمى التوالي و وصمت معامالت الصدق العاممي إلى 

جة لكل من عينتي الذكور    و االناث  عمى التوالي مما يشير إلى أن المقياس ىو مقياس عمى در 

 .( 189، ص 2003.) مجدي ،مرضية من الثبات و الصدق 

 . الدافعية لإلنجاز و مرحمة المراىقة :7.2

أكدت األبحاث النفسية أن وجود دافعية لإلنجاز ىو شيء شديد االىمية بالنسبة لممراىقين ألنو يساعده 

الوجدانية ضرورية لخمق عمى تحقيق الصحة النفسية و الوجدانية االنفعالية . كما أن صحتيم النفسية 

االستعدادات الالزمة لعممية التعمم حيث أن ثقة المراىق في قدراتو عمى التعمم تعكس نسبيا تاريخ التغذية 

الراجعة التي خبرىا من معمميو حينما يتم تقييمو من خالل الدراجات التي كان يحصل عمييا و ىذه 

لمقدرات و التي تؤثر بدورىا عمى الصحة النفسية لدى التغذية المرجعية تؤثر في عممية اإلدراك الذاتي 

 المراىق .

و يرى " أريكنسون " أن الميمة النمائية في مرحمة المراىقة ىي خمق و تكوين مفيوم مستقبمي عن الذات 

و يضيف " سوبر" أن مرحمة المراىقة ىي مرحمة استكشافية لمنماء الميني و أن إيمان المراىق بأن وجود 

مدرسية ميمة في حياتو شيء ممتع و ىام و أن تمك الدراسة و سيمة لتحقيق األىداف المستقبمية الحياة ال

، حيث يتكون نوعا من االرتباط بين ىوياتيم الشخصية و بين الفرص االجتماعية المسموح ليم بتحقيقيا 

الذي يبدو جميا و  في المستقبل و ىذا بدوره يمنح المراىقين احساسا بوجود األمل و اليدف و االتجاه و

واضحا في االختبارات السموكية اإليجابية و في االحساس العام بالصحة النفسية و النظرة اإليجابية 

  (77، ص 2011) قدوري ، لممستقبل . 
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 خالصة الفصل : 

لقد تم في ىذا الفصل التعرض لموضوع الدافعية لإلنجاز ، و بعد عرض التعاريف المقدمة من طرف 

تم اإلجماع عمى أن الدافعية ىي قوة داخمية و خارجية تثير سموك الفرد و توجيو نحو تحقيق الباحثين 

 ىدف معين . 

كما تم في ىذا الفصل التطرق إلى بعض المفاىيم التي ليا عالقة بالدافعية ، ثم عرض ألنواع الدافعية و 

الباحثتين حول الدافعية وظائفيا . كما تم أيضا في ىذا الفصل عرض بعض التعاريف التي قدمتيا 

لإلنجاز كما تم تقديم أىم النظريات المفسرة لمسموك في سياقات االنجاز وذلك حسب اتجاىات رواد كل 

نظرية ، ثم تناول مكونات الدافعية لإلنجاز و أنواعيا و خصائص ذوي الدافعية لإلنجاز ، و تصنيف 

و مقاييس موضوعية و ىي عموما كميا تقيس مستوى  إسقاطيومقاييس الدافعية لإلنجاز إلى مقاييس 

 الدافعية لإلنجاز و في االخير تم التعرض إلى الدافعية لإلنجاز و المراىقة .
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 تمهيد 

       تعتبر المراىقة مرحمة انتقالية في عمر االنسان تبدأ بالبموغ ، الذي يعتبر طريقا بين الطفولة المتأخرة 

   و المراىقة ، حيث يحدث فييا تغيرات في شخصية المراىق من الناحية الجسمية و العقمية و العاطفية 

   األمور المعنوية  و االجتماعية فيو ينتقل من التفكير القائم عمى ادراك الممموس إلى التفكير األعمق في

و ينتقل من مرحمة االعتماد عمى غيره و الفكرية ، و تزداد قدرتو عمى النقد و التحميل و تفيم األمور ، 

إلى االعتماد عمى النفس و االكتفاء الذاتي ، و يتسع نطاق عالقاتو االجتماعية . كما انيا تعتبر مرحمة 

 من التحديات المثيرة التي تتطمب التكيف مع التغيرات في الذات و االسرة و جماعة الرفاق .  
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 .المراهقة :1

 راهقة :. تعريف الم1.1

  . لغة : 1

و تعني كممة مراىقة في المغة العربية : االقتراب والدنو من الحمم ، و يقال رىق إذا غشى أو لحق و دنى 

  (256، ص 2003) عويس ، و راىق أي قارب . و المراىق الفتى الذي يدنو من الحمم و اكتمال النضج . 

التي  adolescentiaيشتق من الكممة الالتينية  adolescenceإن مصطمح المراىقة في المغة األجنبية 

الذي يترجم إلى المغة االجنبية بمعنى  adolescereمن الفعل الالتيني  adolescensتشتق ككممة  

فإذا أخذنا إذن كممة مراىقة بالمعنى الحرفي ، فإنيا تشمل عمى كل المرحمة العمرية التي  grandirكبر 

لواقع فإن ىذا المصطمح يطبق عمى مرحمة محدودة من مراحل حياة تتصف بالنمو و التطور . و في ا

  (. 19، ص  2007معاليقي ، الكائن الحي ، و يصل خالليا النمو الجسمي إلى نيايتو بيذا المعنى . )

 . اصطالحا :2

مرحمة يعرف عمماء النفس التطور المراىقة بأنيا المرحمة التي تبدأ بالبموغ , وتنتيي بدخول المراىقين 

الرشد وفق المحكات التي يحددىا المجتمع , حيث نجد أن بعض المجتمعات تحدد سن الرشد بثمانية 

عشر عاما ,في حين ترى مجتمعات أخرى أن سن واحد وعشرون عاما ىو السن المناسب لدخول الفرد 

 مرحمة الرشد.

ولكنيا تعني االقتراب من النضج الجسمي و العقمي و النفسي  ،ني اكتمال النضج عإذن المراىقة ال ت

 .(  408ص  ،2004 ،.)أبو جادواالجتماعي بطريقة تدريجية 
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يعرفيا إنجمش: بأنيا فترة أو مرحمة من مراحل نمو الكائن البشري من بداية البموغ الجنسي أي نضوج 

 ،ظائفيا إلى الوصول إلى اكتساب النضج األعضاء التناسمية لدى الذكر و األنثى وقدرتيا عمى أداء و 

ىناك بعض العمماء الذين و  ،وىي بذلك مرحمة انتقالية خالليا يصبح المراىق رجال راشدا أو امرأة راشدة 

 ( 15ص  ،2005،)العيسوييشيرون إلى المراىقة عمى أنيا تبدأ مع نياية النضج الجنسي و ليس مع بدايتو

ن الطفولة و الرجولة, و فترات االنتقال حرجة و صعبة لمغاية, تحدث فييا مرحمة المراىقة مرحمة انتقال بي

 تغيرات جسمية و نفسية و عقمية واجتماعية و دوافع جنسية.

كثيرا ما تغير الشخصية تغيرا كامال, و يضاف إلى ىذه التغيرات ان المراىق ال يستطيع التغمب عمى 

احيانا , وتأخر اساليب التربية التي تساعد عمى حسن مشكالتو بسيولة ويسر لسوء المعاممة المنزلية 

عند الجنسين. كما أن سن  ،التكيف , ومما يزيد المرحمة تعقدا أن مرحمة المراىقة تبدأ في بالدنا مبكرا 

األمر الذي أطال في مرحمة عدم استغالل الطاقة الجنسية في  ،الزواج اصبح متأخرا لتعقد الحضارة 

 ( 29ص،  2007 ،.)كميروضعيا العادي وىو الزواج

( بأنيا العمميات الفطرية الشاممة انمو الفرد و تكوينو , وتتدخل فييا عوامل وراثية 1557يعرفيا جيزال : )

 مكتسبة . 

عمر , والتي تتميز فييا التصرفات السموكية لمفرد (: يعرفيا بأنيا فترة من ال1551أما ستانمي ىال )

 (24ص  ،2005،وازي بالعواطف و االنفعاالت الحادة و التوترات العنيفة .)

    ( إن المراىقة ىي الميالد النفسي و ىي الميالد الوجودي لمعالم الجنسي 1565يقول صالح مخيمر )

من شيء في سبيمو إلى الخمع و االنتياء و ىو و ىي الميالد الحقيقي لمفرد كذات فردية , وىي مزاج 
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ذا نظرنا إلى األجيال في تعاقبيا لرأيناىا  الطفولة , ونقيض في سبيمو إلى االرتداء و النماء ىو الرشد , وا 

 (292ص  ، 1986 ،)زهران وىو مفصل واصل فاصل معا  ،تتواصل بين الجيل و الجيل مفصل المراىقة 

 . نظريات المراهقة :1.1

 . النظرية البيولوجية  1.2.1

يعد ستالي ىواللذي تصدى لدراسة سموك الطفل و المراىق دراسة عممية , حيث أكد عمى ان ىناك فرق 

بين سموك المراىق وسموكو السابق في مرحمة الطفولة ، وبين سموكو وسموك الالحق في مرحمة الرشد ، 

ة االنسان حيث تحصل خالليا الكثير من التغيرات كما اعتبرت مرحمة المراىقة ميالد جديد يحدث في حيا

 السريعة نتيجة لنضج الجنس الذي يعود إلى جذره البيولوجي.

 ومنو مالمح النظرية البيولوجية  كاألتي:

: ان التغيرات التي تحدث في مرحمة المراىقة تتصف بالخطورة و السرعة و المفاجئة في مختمف جوانب 1

 الشخصية.

 ات تستند إلى أسس بيولوجية تتألف من نضج بعض الدوافع وظيورىا بشكل مفاجئ.: ان تمك التغير 1

: أن تمك التغيرات تسبب لممراىق معاناة قوية وفعالة تتجمى في صورة من القمق ، حتى يمكن وصف 3

 المراىق بأنو يمر في فترة عاصفة مضطربة.

 كالخيال و االستدالل.: ان ىناك قوى فكرية جديدة تظير عند المراىق بصورة مفاجئة 4

وىو  ،يمكن الخالص منو  ال : ان طبيعة النمو وتتابع مظاىره في ىذه المرحمة أمر تفرضو الطبيعة  و5

 يظير في صور مماثمة عند جميع االشخاص عمى السواء 
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 . النظرية االجتماعية :2.2.1

المجتمع تطور شخصية المراىق  ىذه النظرية عمى أثر ودور العامل االجتماعي و الثقافي السائد في تؤكد

ونموه, وىذه النظرية تعد جانبا من حركة فكرية واسعة ترى في عوامل البيئة عمى اختالف طبيعتيا من 

 مادية و اجتماعية القوى التي تكيف الشخص وتطبعو بطابعيا

 . النظرية النفسية: 3.2.1

المراىقة بالتأكيد عمى أن الشخص كائنا تعد دراسات لفينا فضل الدراسات العممية التي تناولت مرحمة  

 جتماعية من ناحية أخرى .ا عضويا من ناحية و

 :لقد اشتق لفين عددا من البيانات التي  تصف سموك المراىق  و كالتالي 

 انعدام التوازن في حياة المراىق. .1

 ى أي منيا .انتقال توجياتو من جماعة الطفولة إلى جماعة الراشدين دون ان يكون منتميا إل .1

ص  ،2002 الكبسيو المعتقدات.)  المواقفو   بسبب الصراعات في القيم  ازدياد التوترات االنفعالية .3

178) 

 . مظاهر النمو في مرحمة المراهقة : 3.1

 : . النمو الجسمي 1.3.1 

تي ىذه السرعة عقب فترة طويمة أيتميز النمو الجسمي في السنوات االولى من المراىقة بسرعتو المذىمة وت

و اجراح وتكسر  ، شتداد في عضالتوإ و، و يفاجئ المراىق ارتفاع مذىل في قامتو  ،من النمو اليادئ 

 و النشاط الجديد لمغدد التناسمية و غيرىا . ،وكذلك االفرازات المنوية التي ال عيد لو بيا  ،في صوتو 
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والتغير في ضغط  ،في معدل النبض الذي ينخفض بعد البموغ وىناك تغيرات اخرى فسيولوجية منيا تغير 

و تتسبب ىذه التغيرات في شعور المراىق بالتعب و التخاذل و عدم القدرة عمى  ،الدم الذي يرتفع تدريجيا

 .بذل المجيود البدني الشاق 

  : النمو االنفعالي. 2.3.1

طمقة متيورة ال تتناسب مع مثيراتيا وال نفعاالت عنيفة مناتتصف االنفعاالت في ىذه المرحمة بأنيا 

 ،كذلك نالحظ عدم الثبات االنفعالي  و يستطيع المراىق التحكم فييا وال في المظاىر الخارجية ليا.

 السعي نحو تحقيق االستقالل االنفعالي . ويالحظ

 . النمو الوظيفي: 3.3.1

لتتماشى مع حياة الشخص واتساع نطاق ويتمثل في نمو الوظائف الجسمية و العقمية واالجتماعية 

 (180ص ، 2005، العيسويبيئتو.)

 . النمو العقمي:4.3.1

وتظير  ، الذكاء: ينمو الذكاء وينمو مضطردا حتى الثانية عشر ثم يتعثر قميال في أوائل فترة المراىقة

وفترة المراىقة ىي  ،خرن توزيع الذكاء يختمف من شخص ألأالفروق الفردية بشكل واضح ,ويقصد بيا 

  . فترة ظيور القدرات الخاصة

 . النمو االجتماعي:5.3.1

وعمى النضج من ، يتأثر النمو االجتماعي السوي الصحيح في المراىقة عمى التنشئة االجتماعية من جية 

جية اخرى  ويتصف النمو االجتماعي في المراىقة بمظاىر رئيسية منيا: الخضوع لجماعة النظائر, يميل 

 (160-159ص ،1986،.)زهرانالسخرية  ،التعصب،  التمرد ،كيد الذاتأالثقة و ت ،الى الجنس االخر
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 .اهداف مرحمة المراهقة: 4

 يمكن تحديد مختمف االىداف التي ترمي إلييا مرحمة المراىقة و ذلك كما موضح في الجدول االتي :

 ( 194 – 193، ص  (2005).) العمرية ( : يوضح اهداف مرحمة المراهقة 02) جدول

 النضج الجنسي

 نمو من : االىتمام بأعضاء نفس الجنس

 خبرات مع رفاق كثيرين

 الوعي الكامل بالنمو الجنسي

نمو إلى: االىتمام العادي بأعضاء الجنس 
 االخر

 اختيار رفيق واحد

 قبول النضج الجنسي

 النضج االجتماعي:

نمو من : الشعور بعدم التأكد من قبول 
 لواالخرين 

 االرتباك اجتماعيا

 التقميد المباشر لالفراد

 نمو إلى :الشعور باالمن و قبول االخرين لو

 التسامح اجتماعيا

 التحرر من التقميد المباشر لالقران

 التخفف من سمطة االسرة:

 نمو من : ضبط الوالدين التام

 االعتماد عمى الوالدين من اجل االمن

 نموذجالتوحد مع الوالدين كمثال و 

 نمو الى : ضبط الذات

 االعتماد عمى النفس من اجل االمن

 االتجاه نحو الوالدين كاصدقاء

 

 النضج العقمي :

 قبل القبولنمو الى : طمب الدليل  نمو من : القبول العمى لمحقيقة عمى
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             اساس انيا صادرة من سمكة او 
 مصدر ثقة

 الرغبة في الحقيقة

 اىتمامات و ميول جديدة وكثيرة

 الرغبة في تفسير الحقائق

 ميول ثابتة و قميمة

 

 

 النضج االنفعالي :

 نمو من : التعبير االنفعالي غير الناضج

 التفسير الذاتي لممواقف

 المخاوف الطفمية و الدوافع الطفمية

 عادات اليروب من الصراعات

 نمو الى : التعبير االنفعالي غير الضار او 
 البناء           

 التفسير الموضوعي لممواقف

 المثيرات الناضجة لالنفعاالت

 عادات مواجية وحل الصراعات

 استخدام وقت الفراغ:

نمو من : االىتمام باأللعاب النشطة غير 
 المنظمة

 االىتمام بالنجاح الفردي

 االشتراك في االلعاب

 االىتمام بيوايات كثيرة

    نمو الى : االىتمام باأللعاب الجماعية 
 المحتوى العقمي ذات

 االىتمام بنجاح الفريق

 االىتمام بمشاىدة األلعاب

 االىتمام بيواية أو إثنين

 توحد الذات:
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نمو من : ادراك قميل لمذات او عدم وجود ىذا 
 االدراك

فكرة بسيطة من ادراك اآلخرين  لمذات أو عدم 
 توحد الذات مع أىداف شبو مستحيمة

 لمذاتنمو إلى :إدراك دقيق نسبيا 

فكرة جيدة عن ادراك االخرين لمذات توحد 
 الذات أىذاف ممكنة

 

 

  مميزات مرحمة المراهقة :. 5.1

 النمو الواضح المستمر نحو النضج في كافة مظاىر وجوانب الشخصية .

 . التقدم نحو النضج الجسمي 

 . التقدم نحو النضج الجنسي 

  واقعيا من قدراتو و ذلك من خالل الخبرات و التقدم نحو النضج العقمي حيث يتم تحقق الفرد

 المواقف و الفرص التي يتوافر فييا الكثير من المحكات التي تظير قدراتو و تعرفو حدودىا .

 . التقدم نحو النضج االنفعالي و االستقالل االنفعالي 

  التقدم نحو النضج االجتماعي و التطبع االجتماعي و اكتساب المعايير السموكية وتحمل

 المسؤولية وتكوين عالقات و اتخذ القرارات فيما يتعمق بالتعميم و المينة و الزواج .

 .  تحمل مسؤولية توجيو الذات و ذلك بتعرف المراىق عمى قدراتو و إمكانياتو 

 .اتخاذ فمسفة في الحياة ومواجية نفسو و الحياة في الحاضر و التخطيط لممستقبل 

 (289ص (،1986)زهران  )
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     ومما  سبق يتضح لنا أن أىم مميزات المراىقة تتجمى فيما يمي نمو النضج االنفعالي و االجتماعي 

 و الجسمي و العقمي

 و يعرف المراىق كذلك التخطيط لممستقبل و التفكير في الحاضر و اتخاذ القار و تحمل المسؤولية  

 .أنواع المراهقة: 6.1

الواقع أنو ليس ىناك نوع واحد من المراىقة فمكل فرد نوع خاص حسب ظروفو الجسمية و االجتماعية و 

المادية حسب استعداداتو الطبيعية فالمراىقة إذا تختمف من فرد إلى أخر ومن بيئة جغرافية إلى أخرى , و 

في المجتمع البدائي كذلك تختمف باختالف األنماط الحضارية التي يتربى في وسطيا المراىق فيي 

 تختمف عنيا في المجتمع المتحضر, فيناك أشكال مختمفة لممراىق منيا :         

 . المراهقة المتكيفة: 1.6.1

وىي المراىقة اليادئة نسبيا والتي تميل الى االستقرار العاطفي خالية من التوترات االنفعالية , كما يشعر 

 المراىق بتقدير المجتمع لو .

 لمراهقة االنسحابية المنطوية:. ا2.6.1

وىي صورة مكتئبة تميل الى االنطواء و العزلة و السمبية والتردد و الخجل و الشعور بالنقص وعدم 

 التوافق االجتماعي ومجاالت المراىق الخارجية االجتماعية ضيقة محدودة .

 . المراهقة العدوانية المتمردة :3.6.1

، عمى السمطة سواء سمطة والدية أو سمطة المدرسة أو المجتمع الخارجيويكون فييا المراىق ثائرا متمردا 

 كيد ذاتو و التشبو بالرجال و مجاراتيم في سموكيم كالتدخين و العدوان و كما يميل المراىق إلى ت
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 . المراهقة المنحرفة:4.6.1

الصورتين السابقين  فإذا كانت،  وحاالت ىذا النوع تمثل الصورة المتطرفة لمشكمين المنسحب و العدواني

حيث يقوم المراىق بتصرفات تروع  ،غير متوافقة أو غير متكيفة نجد االنحالل الخمقي و االنييار النفسي

 ص-ص،1972.)زيدانقد تعتبر في بعض االحيان جريمة أو مرض نفسي أو مرض عقمي  و، المجتمع 

100-101) 

 ،  مراىقة متكيفة وىي المراىقة اليادئة المستقرة ،منياومنو نستنتج  انو يوجد اربعة انماط عامة لممراىقة 

و المراىقة العدوانية المتمردة الثائرة المتمردة عمى  ،نسحابية المنطوية وىي المكتئبة المنعزلة و المراىقة اال

 وأخيرا المراىقة المنحرفة المنحمة خمقيا و المنيارة نفسي .  ،السمطة 

 .المراهقة المبكرة :2

 تعريف المراهقة المبكرة :. 1.2

ة ، و ىي تتسم وضوح السمات الفيزيولوجية الجديدتمتد ىذه المرحمة منذ بداية البموغ إلى ما بعد  

باالضطرابات مثل القمق و التوتر و المشاعر المتضاربة و بصفة عامة مرحمة المراىقة المبكرة تعتبر فترة 

الجسم و وظائفو مما يؤدي إلى الشعور بعدم التوازن  تقمبات عنيفة و حادة مصحوبة بتغيرات في مظاىر

       يعرف المراىق كيفية كبحيا  التي ال الجسميةو ظيور الصفات الجنسية الثانوية و ضغوط الدوافع 

      عمى شكل ثورات مزاجية حادة مفاجئة االنفعاليةأو السيطرة عمييا ، و عادة ما تظير االضطرابات 

و بالتالي  الحزن و الفرح والشعور بالضياع و عدم معرفة ما سيحدث لو ) المراىق(و تقمب دوري ما بين 

 ( .353، ص  2000) القذافي ،( . 15 -11يمكن تحديد ىذه المرحمة ما بين )
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 .مظاهر نمو المراهقة المبكرة :2.2

في ىذه المرحمة يتضاءل السموك الطفولي ، و تبدأ المظاىرة  الجسمية و الفيسيولوجية و العقمية و 

االنفعالية و االجتماعية المميزة لممراىق المبكرة  في الظيور و الشك أن مكن أبرز مظاىر النمو في ىذه 

 المرحمة  ما يمي : 

 النمو الفيسيولوجي :  1.2.2

  البموغ الجنسي : يعتبر بمثابة الميالد الجنسي لمفرد و يعتبر نقطة تحول و عالمة انتقال من

    الطفولة إلى الرشد . يبدأ البموغ الجنسي عند اإلناث عندما يحدث الحيض و نمو األعضاء التناسمية 

              لخ و نمو الصدر و الثديين و ظيور الشعر في مختمف األماكن و خفض و عمق الصوت ... إ

        و يحدث البموغ عند الذكور عندما تنشط الخصيتان و تفرز الحيوانات المنوية ، و يحدث االحتالم

 و عمى الجسم بصفة عامة ، تغير الصوت ونمو الحنجرة الواضح . و ظيور الشعر عمى الوجو

 . النمو الجسمي : 2.2.2

عند  16 -11عند االناث و  14 – 11سنوات )  3 تحدث ظفرة النمو و ازدياد سرعتو لمدة حوالي

و يزداد الطول و يزداد منو العضالت و القوة العضمية و العظام . و تكون الفروق بين الجنسين  الذكور (

 فروق واضحة في توقيت النمو و يالحظ تقدم مؤقت عند االناث و تأخر مؤقت عند الذكور .

 . النمو العقمي :3.2.2

نمو الذكاء ، و تصبح القدرات العقمية أكثر  يطرأاىقة الطفرة النيائية في النمو العقمي ، تشيد مرحمة المر 

قدرة عمى التعمم ، و ينمو االدراك ، و ينمو االنتباه و ينمو و تزداد سرعة التحصيل ، و تنمو لدقة ، 
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عنوية ، و تزداد القدرة عمى التذكر و ينمو التفكير المجرد و تزداد القدرة عمى التعمم ، و تنمو المفاىيم الم

 التجريد .

 .  النمو االجتماعي :4.2.2

تستمر عممية التنشئة االجتماعية و التطبيع االجتماعي ، و يتسع نطاق االتصال االجتماعي و يظير 

 االىتمام بالمظير الشخصي ، حيث يبدي المراىق أو المراىقة اىتماما بالموضة في المالبس أو

   تسريحات الشعر و النزعة إلى االستقالل االجتماعي و الميل إلى الزعامة . و ينمو الوعي االجتماعي 

    و المسؤولية االجتماعية ، و يتذبذب المراىق بين األنانية و االيثار و يزداد الوعي بالمكانة االجتماعية 

  ( 104 – 103، ص  2008) بركات ، و الطبقة االجتماعية . 

 خصائص فترة المراهقة المبكرة : .3.2

 يمكن تمخيص خصائص ىذه الفترة بأنيا : 

  . فترة تغيرات شاممة و سريعة في النواحي النفسية و الجسدية و العقمية 

  فترة انتقال من الطفولة إلى الرشد و ىو ما يعني أن القمق و االضطرابات ليس حتميتين 

  ، و ذلك حسب حضارة المجتمع و طبيعة األدوار تعتمد عمى المجتمع فيي قد تطول و تقصر

 الممقاة عمى عاتق الفرد . فالمراىق ابن بيئتو .

  النمو الجنسي عند المراىق ال يؤدي بالضرورة إلى أزمات و إن حدثت بعض ىذه االزمات

فالمطموب منا عالجيا و التعامل معيا بوعي كمظير من مظاىر عجز التكيف . األمر الذي ينتج عنو 

        و اضطراب في السموك نتيجة العوامل االحباطية قد يتعرض ليا في االسرة أو في المدرسة  توتر
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و من ىذه العوائق : عوامل الكبت و االحباط التي تدعو المراىق إلى العناد و السبية و عدم   أو المجتمع

  (59، ص 2012)األعظمي ، االستقرار . 

 : .العوامل المحددة لشكل المراهقة 4.2

 تكمن العوامل االساسية التي تشير إلى شكل ىذه المرحمة كالتالي : 

عوامل تتعمق بسرعة التغيرات الجسمية و االجتماعية و االنفعالية ، يترتب عمييا ظيور حاجات  .1

 و اىتمامات جديدة إذا حققيا المراىق كما ينبغي مرت المراىقة بسالم 

من  ق ، فإن استطاع أن يكتشفيا و يحقق قدراعوامل تتعمق بغموض البيئة الجديدة لممراى .1

االنسالخ عن أساليب الطفيمية و يستبدليا بأساليب أرقى في تعاممو أمكنو أن يعيش مراىقة ىادئة و 

 متكيفة .

عوامل أسرية تتعمق بأساليب المعاممة الوالدية ، فإن كانت متوازنة بعيدة عن التساىل و االىمال  .3

 و التسمط أو في ذلك إلى أن تكون مراىقة متكيفة 

عوامل تتصل بالرفاق و الراشدين ، فإذا كانت مواقفيم قائمة عمى التفيم و المساعدة عمى تخطي  .4

لتفكير الجماعي و اشباع الحاجة إلى الجماعة مرت المراىقة دون المشكالت بتييئة أجواء التعاون و ا

 مشاكل .

      عوامل تتعمق بخبرات المراىق السابقة كتدريبو عمى تحمل المسؤولية و االعتماد عمى النفس .5

 و تنمية القيم الدينية عنده ، و توفير فرص التوجيو و االرشاد المناسب لو و مروره بالخبرات السارة 

تمع كأن تكون االسرة نابذة جي قد يوجييا في أسرتو أو من المتتعمق بكثرة االحباطات التعوامل  .6

لو و لمتطمباتو أو عدم توفيرىا لو ، و إذا اشتدت االحباطات فإنيا تبعث في نفسو اليأس و القنوط فيمجأ 
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)بركات ، تبرير . إلى تحقيق أمانيو عن طريق أحالم اليقظة أو استخدام الحيل الدفاعية كاإلسقاط و ال

 ( .  25،ص  2000
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 الفصل : خالصة 

تعتبر المراىقة مرحمة من مراحل الحياة تتميز بسرعة النمو و التغيير في كل المظاىر النمائية تقريبا 

الجسدية و المعرفية و االنفعالية و االجتماعية . فعمى الرغم من أن التغيرات الرئيسية لممراىقة عامة لدى 

سيكولوجية لمتغيرات البيولوجية و المعرفية الجميع إال النتائج تأتي عمى قدر التباين ، و ذلك ألن االثار ال

و االجتماعية لمرحمة المراىقة تتشكل من خالل البيئة التي تحدث فييا ىذه التغيرات . حيث تعتبر 

 المراىقة المبكرة دليل نمو الفرد و انتقالو من الطفولة إلى الرشد . 
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 تمهيد:

ال شك أن أي بحث عممي تتحدد قيمتو العممية و قيمة نتائجو من خالل اإلجراءات المنيجية التي اتخذت 

وفي ىذا ،  وبذلك تحقق أىدافيا ،في سبيل اختبار فروض الدراسة و التأكد من تحققيا أو عدم تحققيا

 الفصل سيتم وصف اإلجراءات المتبعة في الدراسة الحالية لمقيام بالبحث الميداني لمموضوع.

 :  الدراسة االستطالعية1

 :تعريف الدراسة االستطالعية  .1.1

تمثل مرحمة جد ىامة تسبق الدراسة االساسية أو الميدانية ألي بحث ، و ىذه الخطوة البد من إجرائيا ،  

اسية و مفتاح نجاح ىذه الدراسة و تيدف ىذه المرحمة إلى اختبار أو تجريب الدراسة األسإذ تعتبر بوابة 

األداة التي يستخدميا الباحث في عممو ، و مدى صالحية ىذه األداة و صدقيا و ثباتيا ودقتيا و يعتبر 

تمي و تتضمن عينة اولية تن( .   52، ص 5102ىذا التجريب صورة مصغرة عن البحث .) العمار ، 

 إلى نفس المجتمع الذي تنتمي إليو العينة الرئيسية .

 . أهداف الدراسة االستطالعية :2.1

و   الكشف عن حجم العينة حسب المجتمع األصميىو : بإجراء الدراسة االستطالعية  و اليدف من قيامنا

  ،  ت البحثحساب الخصائص السيكو مترية لألدوا،  التأكد من توفر الحجم المناسب لعينة الدراسة

التعديل و إعادة صياغة مالم يكن  توالتأكد من مدى وضوح البنود و شموليتيا لمموضوع المراد دراس -

  واضح.
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 . مراحل الدراسة االستطالعية: .3.1

 المرحمة األولى:  -أ 

المسؤولين زيارات إلى بالتنقل إلى المؤسسة في شكل  نامق ،مكان إجراء الدراسة بتحديد  قمنابعد أن 

و عميو تم إجراء مقابالت شفوية مع بعض المسؤولين في المؤسسة ،  لمتعرف عمى عدد التالميذ

كما تم جمع ، إحصاءات عن حجم التالميذ  قدموا لناحيث  ،و بالضبط مع اإلداريين  ، )المتوسطة(

 ،مجتمع الدراسة  بكل تمك المعمومات في وصف ميدان و ا ستعاناو  الجانب التاريخي لمكان الدراسة.

 . ختيار عينة الدراسةاوفي 

 المرحمة الثانية:-ب

قمنا بتطبيقيما عمى العينة  مسبقا لقياس التوافق الدراسي و دافعية االنجاز ينمقياسلوجود نظرا 

 االستطالعية المختارة  .

 . عينة الدراسة االستطالعية:3.2

تمميذ وتمميذة من السنة  51من خالل الدراسة االستطالعية تم تطبيق األداتين عمى عينة مكونة من 

كما تم االستعانة بمجموعة من  5102الرابعة متوسط بمتوسطة بودىان عبد اهلل وذلك من شير مارس 

ليصبح في  ،أساتذة قسم عمم النفس وذلك لحساب صدق وثبات المقياس و تعديل ما يمكن تعديمو فيو 

ة االستطالعية و فيما يمي عرض لعينة الدراس  . األخير قابل لمتطبيق عمى عينة الدراسة األساسية

 : بالنسبة لمتالميذ
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( يمثل عينة الدراسة االستطالعية لحساب ثبات مقياس التوافق الدراسي و مقياس دافعية 03جدول )
 حسب متغير الجنس . االنجاز 

 المئويةالنسبة  العدد الجنس

 % 22 00 ذكور

 %     52 5 اناث

 %  100 20 المجموع

 

 

 

توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية لحساب ثبات مقياس رسم تخطيطي ليمثل : ( 05رقم ) شكل

 التوافق الدراسي و دافعية اإلنجاز .

 . نتائج الدراسة االستطالعية : 4.2

الخصائص ثم تمكنا من حساب ، تم التعرف عمى حجم مجتمع البحث ، من خالل الدراسة االستطالعية 

 و إعادة صياغة مالم يكن واضح ليطرح في شكمو النيائي. داتي القياس و تعديلأل السيكومترية
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 . منهج الدراسة:2

يكون البحث مجرد   و بدون المنيج ،يعتبر طريقة تساعد في البحث وال يستطيع أي باحث االستغناء عنو

و تختمف المناىج الدراسية المستخدمة باختالف مواضيع البحث و تنوع المتغيرات  ،تجميع لممعمومات

ويتوقف اختيار نوع المنيج الذي يمكن استخدامو في معالجة متغيرات أي بحث عمى طبيعة  ،المدروسة 

 .معمومات و أىداف المشكمة التي يعالجيا و اإلمكانيات المتاحة في جمع ال

المراد عمى كونو يالءم طبيعة الموضوع  تنا الحاليةدراساالرتباطي في  المنيج الوصفي  تم تبني و لقد  

العالقة نطمح تحديد طبيعة دراسة ىذه المن خالل دراستو و يتناسب مع األىداف التي يرمي إلييا ، ف

 االنجاز ( عمى عينة من تالميذ المرحمة المتوسطة.االرتباطية بين المتغيرين )التوافق الدراسي , و دافعية 

و يعرف المنيج الوصفي " أنو مجموعة  االجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاىرة اعتمادا      

عمى جمع الحقائق و البيانات و تصنيفيا و معالجتيا و تحميميا تحميال كافيا و دقيقا ، الستخالص 

،  5111و تعميمات عن الظاىرة أو الموضوع محل الدراسة .) الراشدي ، دالالتيا و الوصول إلى نتائج 

 (. 25ص 

 مجتمع الدراسة : .3

مجتمع الدراسة ىو المجتمع الذي يسحب منو الباحث عينة بحثو ، او مجموعة من االفراد تشترك في 

صفات و خصائص محددة من قبل الباحث ، إنو الكل الذي نرغب في دراستو ، لكن يتم جمع البيانات 

 .من جزء فقط من مفرداتو يسمى العينة 

 ،الرابعة متوسط بمتوسطة بودىان عبد اهلل بوالية قالمة أجريت ىذه الدراسة عمى تالميذ و تمميذات السنة 

لذلك فإن مجتمع الدراسة الحالية يتضمن كافة التالميذ المسجمين بالسنة الرابعة متوسط خالل السنة 
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ذكر بينما بمغ  (50تمميذا و تمميذة منيم ) 52وقد بمغ حجم مجتمع الدراسة  ، 5102-5102الدراسية 

 (.55عدد اإلناث )

وقد اختيرا ىذا المجتمع بالضبط  تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط , لكون ىذه الفئة قد تعودت 

عمى محيطيا المدرسي مقارنة بالسنوات السابقة , كما إنيا معنية باجتياز امتحان مصيري )امتحان شيادة 

افق مدرسي كما قد يكون سبب في التعميم المتوسط ( , والذي بدوره قد يجعل التالميذ توافق او سوء تو 

 زيادة أو خفض دافعية االنجاز لدييم . 

 عينة الدراسة :  .4

         وذجا يشمل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع األصمي المعني بالبحث ، مر نتعتب . تعرفها :1.4

عن دراسة كل  يغني الباحثو تكزن ممثمة لو ، تحمل صفاتو المشتركة ، و ىذا النموذج ، أو الجزء 

 ( .022، ص 5110وحدات مفردات المجتمع األصمي .) قنديمجي ، 

وذلك  ،في مجموعة من التالميذ )ذكور و إناث( السنة الرابعة من التعميم المتوسط  تنا عينة دراس تمثمت

 بمتوسطة بودىان عبد اهلل بوالية قالمة.

المقبمين عمى اجتياز امتحان شيادة التعميم  تمميذ وتمميذة من 52وبما أن عدد تالميذ المجتمع األصمي 

فقد تم اختيار كافة عينة المجتمع األصمي أي االعتماد في الدراسة عمى تقنية المسح الشامل, ،  المتوسط

 و قد تم تقسيميا إلى قسمين: 

 تمميذ و تمميذة. 51عينة الدراسة االستطالعية بمغت 

 تمميذ و تمميذة. 22عينة الدراسة األساسية و التي بمغت 
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 عينة الدراسة األساسية " سة "عينة الدراسة االستطالعية ،( : يوضح توزيع مجتمع الدرا04جدول رقم )

 % النسبة المئوية اتالتكرار  مجتمع الدراسة

 %   23.52 51 عينة الدراسة االستطالعية

 %   76.47 22 عينة الدراسة االساسية

 % 011 52 المجموع

 

 

 " يوضح توزيع مجتمع الدراسة "عينة الدراسة االستطالعية ،عينة الدراسة األساسية( 06شكل رقم )
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  خصائص عينة الدراسة : .2.4

 خصائص عينة الدراسة حسب متغير الجنس . .1.2.4

 ( يمثل توزيع عينة الدراسة االساسية  حسب متغير الجنس .05جدول )

 

 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس مع النسب المئوية .لرسم تخطيطي ( يمثل 07)شكل رقم 

االناث ، و يمكن  % 28,55ذكور في مقابل  % 52,02نالحظ ان عدد عينة الدراسة يتوزعون بمعدل 

أن نفسر قمة نسبة الذكور عند االناث إلى التسرب المدرسي لمذكور و تراجع مستواىم الدراسي و تدني 

عالماتيم المتحصل عمييا مما يؤدي في أغمب األحيان إلى إعادة السنة المتكررة و منو الطرد النيائي من 
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عتباره الطريق االساسي لتأمين المينة االتحصيل ب المؤسسة التعميمية ، بينما تسعى االناث إلى الدراسة و

 ستقالل المادي و المشاركة في الحياة االجتماعية بفاعمية .و تمبية طموحين لال

 .خصائص عينة الدراسة حسب متغير السن :2.2.4 

 توزيع العين حسب متغير السن .( يمثل  06رقم ) جدول 

 %النسبة   التكرار السن

13 15 23.07% 

14 30 46.16 % 

15 11 17 % 

16 9 14 % 

 

 

 

 .ة الدراسة االساسية حسب متغير السنتوزيع عينلرسم تخطيطي ( يمثل 08رقم )شكل 
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      .سنة 16-08نالحظ أن أفراد العينة ىذه الدراسة يتراوح سنيم ما بين  ساسيةومن خالل الدراسة األ

     46.16% و%  14و ذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 

كما نالحظ كل تالميذىم في مرحمة المراىقة األكثر حساسية ألنيا بداية الخروج من الطفولة و الدخول في 

 بر حمقة وصل بين الطفولة والرشد.المراىقة كما أنيا تعت

 مجاالت الدراسة:  .  5 

يعتبر تحديد مجاالت الدراسة من العناصر الميمة في الدراسة و البحوث العممية بصفة عامة و النفس 

و ىذا راجع الختالف نتائج  ،المكان و الزمان التي أجريت فيو الدراسة خاصة، لتحديداالجتماعية بصفة 

وفيما يمي سنحدد  ،البحوث والدراسات باختالف األزمنة و األماكن و المجتمعات التي تجرى فييا و

 المجال و الزمان لمدراسة الحالية.

 المجال المكاني : -1.5

كون الدراسة الحالية تيتم بالكشف في عالقة التوافق الدراسي بدافعية االنجاز لدى المراىق المتمدرس 

وقد  ،اختارت الباحثين المؤسسة التربوية التعميمية "متوسطة بودىان عبد اهلل" المتوسطة، وعميوبالمرحمة 

 كان ضروريا إعطاء نظرة ولو عامة عن واقع ىذه المتوسطة من حيث الوصف الظاىري :

 متوسطة بودىان عبد اهلل:-

وكل مستوى بو ىي احد المؤسسات التربوية التعميمة تقع بوالية قالمة تتكون المتوسطة من أربع مستويات 

 5105يدرس بيا العديد من التالميذ من نفس المنطقة والتي تم إنشائيا عام ، أقسام  8
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 . المجال الزمني:2.5

 يمكن تقسيم المدة الزمنية التي استغرقتيا ىذه الدراسة إلى فترتين :

المادة  حيث خصصت لجمع و تصنيف ، 5102مارس  0الفترة الممتدة من بداية شير جانفي إلى غاية 

 العممية النظرية و تحميميا و صياغة الجانب النظري من الدراسة .

مارس لمجانب الميداني و الذي أجري بمتوسطة بودىان عبد اهلل  51ماري إلى غاية  0الفترة الممتدة من 

 مراحل : 8وقد قسمت ىذه الفترة إلى 

مع اإلداريين و المصالح البيداغوجية تمكن  ،كانت عبارة عن عدة زيارات استطالعية المرحمة األولى: -

 خالليا من التعرف عمى خصائص العينة وكذا حجم مجتمع الدراسة .

وكذا تم تطبيق  األداء،تم خالليا عرض المقياس عمى المحكمين لقياس صدق  :الثانيةالمرحمة -

 المقياسين عمى عينة استطالعية لقياس ثباتو.

 ليا تطبيق المقياس عمى عينة الدراسة في صورتو النيائية.حيث تم خالالمرحمة الثالثة:  -

 .  المجال البشري: 3.5

يتمثل المجال البشري في عينة تالميذ المقبمين عمى امتحان شيادة التعميم المتوسط بمتوسطة بودىان عبد 

 اهلل و سيتم التعرض إليو بالتفصيل في عينة الدراسة .
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 .أدوات الدراسة :6

عمى تقنيات و أدوات لجمع المعطيات و البيانات الخاصة بالظاىرة المراد دراستيا و اختيار يركز الباحث 

التقنية و الوسيمة المعتمدة عمييا يتوقف أساسا عمى طبيعة موضوع الدراسة و اليدف المراد الوصول اليو  

از لدى المراىق المتمدرس و بما اننا بصدد معرفة العالقة االرتباطية بين التوافق الدراسي و دافعية االنج

بالتعميم المتوسط وتماشيا مع طبيعة الموضوع و لغرض اختيار فرضيات الدراسة الحالية وقياس متغيراتيا 

 ثم استعمال مقياسين احدىما لقياس التوافق الدراسي و الثاني لقياس دافعية االنجاز.

 . مقياس التوافق الدراسي :1.6

تعديل وتقنين الجندي جباري  0525" لزيادي   التوافق الدراسيسين "حيث اعتمدت الباحثتين عمى مقيا

 عبارة مقسمة بحسب االبعاد التالية   58بالل ، حيث يتضمن 

 العالقة بالزمالء 

 العالقة باألساتذة 

 التوافق مع المنياج  

 االتجاه نحو المدرسة 

 . كيفية تصحيح المقياس:1 .16

الخماسية في قياس التوافق الدراسي و ذلك الحتوائو عمى  –ليكرت  –استخدمت الدراسة الحالية طريقة 

تتم  وسائل تمكننا من قياس درجة الموافقة أو عدم الموافقة بالنسبة لكل فقرة يتضمنيا المقياس ، حيث
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اإلجابة عمى فقرات المقياس بوضع عالمة )*( في الخانة التي يراىا التمميذ مناسبة لو بأحد البدائل: 

 اما , أوافق , محايد , ال أوافق , ال أوافق تماما.أوافق تم

. و تعطي كل االستجابات قيما عددية ، و نحصل عمى دراجات المقياس بجمع استجابات الفرد لعبارات  

المقياس ، و يعبر المجموع عن اتجاه الفرد نحو الموضوع محل الدراسة ،وقد تم تقييم المقياس إلى بنود 

 إيجابية و أخرى سمبية .

 يوضح أرقام البنود االيجابية و البنود السمبية لمقياس التوافق الدراسي . ( 07)  جدول

 المجموع أرقام بنود المقياس البنود

-88-85-55-50-51-05-02-02-05-05-00-2-2-5-0 البنود االيجابية

85-82-82-82-85-51-58-50-55 

85 

 

-55-52-52-52-55-58-05-02-08-01-5-5-2-8-5 البنود السمبية

55-81-80-85 

05 

 

بندا ، أما  52يمثل الجدول أعاله البنود اإليجابية و السمبية و مجموعيا ، حيث قدر عدد البنود اإليجابية 
 . بندا 05عدد البنود السمبية قدر ب 
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 لمقياس التوافق الدراسي . مجموع البنود اإليجابية و السمبيةلرسم تخطيطي ( يوضح 09رقم )شكل 

 أبعاد مقياس التوافق الدراسي :

 س و أرقام البنود المدرجة ضمنها يمثل أبعاد المقيا(  08) جدول

 المجموع أرقام بنود المقياس األبعاد

 02 58-55-51-82-85-81-55-52-58-51-02-01-5-2-0 التوافق مع االساتذة

 05 50-85-82-85-80- 55-52-55 -02-00-8-5 التوافق مع الزمالء

 5 85 -82-88-55-52-05-2-5 التوافق مع المنهاج

 5 55-05-05-02-05-08-5-5-2 التوافق مع المدرسة

 

التوافق مع مجموعيا ، حيث قدر عدد بنود بعد  التوافق الدراسييمثل الجدول أعاله توزيع ابعاد مقياس 

يحتوي  التوافق مع المنياج ، أما بعد  05ب  الزمالءالتوافق مع بنود بعد عدد ، بينما  02 مع االساتذة 

 .بنود 2 التوافق مع األساتذةبنود ، و بعد  5عمى 
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توزيع أبعاد مقياس التوافق الدراسي المتضمنة تحتها مع لرسم تخطيطي ( يوضح 10رقم )شكل 

 مجموعها .

 تي :كاآل 2- 0أعطيت درجات تتراوح بين الخماسي و  لكارتو قدتم وضع مقياس 

 0- 5- 8- 5- 2البنود االيجابية أعطيت : 

 موضحة حسب الجدول اآلتي :  2-5-8-5-0البنود السمبية أعطيت : 

 الخماسي  لكارتيوضح توزيع درجات بدائل مقياس  (  09)  جدول

 درجات البنود السمبية  درجات البنود اإليجابية  البدائل

 1 5 موافق بشدة

 2 4 موافق

 3 3 محايد

 4 2 موافق غير

 5 1 غير موافق بشدة
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 و بالنسبة لمدرجات النيائية يمكن الحصول عمييا كالتالي :

 : و ىي حصيمة ضرب أعمى درجة لمبند االيجابي في عدد بنود المقياس الكمي :  الدرجة العميا لممقياس

43x5 =215 . 

           : و ىي محصمة ضرب الدرجة الوسطى في عدد بنود المقياس الكمي :  لدرجة الوسطى لممقياسا

43x3=129 

: و حصيمة ضرب أدنى درجة لمبند السمبي في عدد بنود المقياس الكمي :  الدرجة الدنيا لممقياس

43x1= 43 

       129و درجة وسطى ىي  43دنى درجة ىي أو  215و بذلك تتم الحصول عمى أعمى درجة ىي 

، و درجات متفرقة بين  025ىي  502و  055، كما نجد درجة  52تمثمت في  58و  055و درجة 

 . كل ىذه الدرجات 

 و يكون تفسير ىذه الدرجات أنو : 

كان االتجاه أكثر سمبية نحو مستوى التوافق ، و كمما كان مقتربا من  58كمما كان االقتراب إلى جية  -

 كان أقل سمبية. 52

         درجة الحياد و ىي رتبة الوسيط لممقياس ، و يعبر عن الحياد بين االيجابي 055الدرجة و تمثل  -

  و السمبي .

كان أكثر  502و إلى  كان االتجاه ايجابيا ، 025عمى جية  055 المجموع و عمى قدر ابتعادىا عن -

 . ةايجابي
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تعبر  055تجاه السمبي و األكبر من تعبر عن اال درجة الحياد 055صفة عامة الدرجات األقل من بو  -

 و الجدول التالي يوضح ذلك . تمثل االتجاه الحيادي . 055عن االتجاه االيجابي و 

 كيفية تفسير الدرجات النهائية لمقياس التوافق الدراسي . يمثل(  10) جدول 

 تفسيرها الدرجات

 أكثر سمبية 86 -43

 سمبية 128 – 87

 حيادية 129

 إيجابية 172 – 130

 أكثر إيجابية 215 -173

 الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق الدراسي :  .2.6

 صدق المقياس :..1

، ص  5105إلى أي درجة يقيس المقياس الغرض المصمم ألجمو .) المزاىرة ،يقصد بصدق المقياس 

 مدى صالحيتو لقياس ما وضع لقياسو . ( إي 52

و ترجع أىمية حساب صدق االختبارات إلى التعرف عمى مدى دقة مقياس في قياس السمة موضع 

 القياس ، و قدرتو عمى التمييز بين االفراد الذين يممكون تمك السمة من الذين ال يممكونيا . 

وىناك عدة طرق لحساب صدق المقياس و في الدراسة الحالية تم استخدام صدق المحكمين و الصدق 

 الستخراج صدق مقياس التوافق الدراسي و مقياس دافعية االنجاز . ذاتي .ال
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 صدق المحكمين :. 1.1

و يقصد بصدق المحكمين نوع من الصدق ييدف إلى الحكم عمى مدى تمثيل المقياس لمموضوع المراد 

تقيس ما ينبغي قياسو ،و تعتمد ىذه الطريقة عمى فكرة الصدق الظاىري ،الذي يعني قدرة االداة عمى أن 

قياسو من خالل النظر إليو و نفحص مدى مالءمة بنودىا لقياس االبعاد المختمفة التي وضعت لقياس 

المقياس و ذلك من اجل الحكم عمى مدى انتماء االبعاد إلى الظاىرة ، وضوح المفردات و العبارات ، 

 (  502.)خضر ، ص دات أو حذف ما يراه غة ،إضافة ما يراه المحكم من مفر مناسبة الصيا

من  5الستخراج صدق المحكمين لمقياس التوافق الدراسي ، قامت الباحثتين بعرض المقياس عمى 

( يوضح أسماء المحكمين الذين تم االستعانة بيم 10)ن في عمم النفس و الممحق رقم المحكمين المختصي

 و طمب منيم إبداء آرائيم و اقتراحاتيم بما يمي :

العبارات لقياس التوافق الدراسي و دافعية االنجاز لدى المراىق المتمدرس صالحية مالئمة و  -

 بالمرحمة المتوسطة .

 مدى مناسبة البدائل المستخدمة أمام العبارات . -

 مدى وضوح العبارات . -

 .سالمة المغة  -

 . ت لمعبارات أي تعديال اتاقتراحتقديم  -

 ، المحكمين  فقرة من قبل  52فقرة لمقياس التوافق الدراسي من بين  58عمى صالحية االتفاق تم قد و 

عادة تعديالت عمى بعض الفقرات من حيث الصياغة و ال إدخال بعضاالحتفاظ بيذه الفقرات مع قد تم و  ا 

قا من ذلك انطالالفقرات المتشابية حتى ال تثير التكرار في ذىن المستجيب ، و  ترتيبيا من حيث تباعد
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حساب فق ذلك و و  إلى صدق المحكمين لممقياس  نامالحظات و اقتراحات المحكمين ، و بذلك توصم

 معامل االتفاق بين المحكمين كاالتي : 

 

  نسبة االتفاق =            عدد مرات االتفاق       

 عدد مرات عدم االتفاق + عدد مرات االتفاق                        

 .x 011 =52.25 5+ 52 / 52=  االتفاقنسبة 

 العبارات التي لم تمقى اتفاق من قبل هؤالء المحكمين :أرقام يوضح ( 11)جدول 

 85- 50 العبارات التي تم حذفيا من قبل االساتذة المحكمين

 

 الصدق الذاتي : . 2.1

خالية من اخطاء القياس ، و يقصد بالصدق الذاتي صدق نتائج االختبار حيث تكون ىذه النتائج حقيقية 

 و يتم الحصول عمى الصدق الذاتي من خالل حساب الجذر التربيعي ليقمة ثبات المقياس .

  الصدق الذاتي = الثبات 

 1.55، و من خالل ىذه النتائج نالحظ أن الصدق الذاتي لممقياسين يساوي  1.55=       و يساوي 

 س .، أي أنو ذات صدق عالي مما يؤكد صدق المقيا
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 )ألفا كرو مباخ(.المقياس ثبات . 3.6

درجات متقاربة عند كل مرة يستخدم أو االستبانة أو االختبار  يعني بالثبات إلى أي درجة يعطي المقياس

و ماىو مستوى االرتباط بين درجات المقياس و درجات استخدامو المتكررة عمى ذات العينة .       فييا .

 . (129، ص  2007) خضر ، 

الفا كرومباخ : تستخدم ىذه الطريقة في ثبات البنود الموضوعية و الغير موضوعية لمتحقق من االتساق 

 ( 522، ص 5102الداخمي لدرجات االختبار المستخدم .) كماش ، 

مراىقا  51و لحساب ثبات مقياس التوافق الدراسي طبق المقياس عمى عينة استطالعية مكونة من 

( ، ثم تم  تفريغ البيانات فيو   spssمج الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية) متمدرسا و بتطبيق برنا

      .  1.52حيث كانت قيمة الثبات تقدر ب Alpha . crom  bak)مما يسمح بحساب ألفا كرومباخ )

 و تشير ىذه النتيجة بأن المقياس يشير بدرجة عالية من الثبات .

 ة النصفية :ئالتجز . 1.3.6

من خال تقسيم عبارات العبارات المقياس إلى جزئين جزء فردي و جزء زوجي من خالل تطبيق برنامج 

spss   : تم التوصل إلى قيمة الثبات تقدر ب 

 r= 1.22معمل االرتباط بيرسون : 

 r= 1.25براون :  –معامل االرتباط سبيرمان 

 0.77قيمة الجزء االول لممقياس :

  0.76قيمة الجزء الثاني لممقياس : 
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 :  و نستخمص مما سبق ما يمي

 يوضح الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق الدراسي .(  12) جدول 

 الصدق الذاتي جتمان التجزئة النصفية ألفا كرومباخ صدق المحكمين 
 0.95 1.50 0.79 85. 0 %52.25 مقياس التوافق الدراسي

 

 االنجاز :مقياس دافعية . 4.6

, و إبراىيم السيد أحمد  5115لقد تم بناء المقياس االستعانة ب مقياس دافعية االنجاز لصالح الغامدي 

 بند تحت أربع أبعاد عمى النحو التالي : 85. حيث يتضمن  5112السيد 

 الطموح التعميمي 

 التوجو نح اليدف 

 التوجو نحو التحصيل

 الدافع المعرفي  

 يح المقياس:كيفية تصح. 1. 4.6

الخماسية في قياس دافعية االنجاز و ذلك الحتوائو عمى  –ليكرت  –استخدمت الدراسة الحالية طريقة 

تتم  وسائل تمكننا من قياس درجة الموافقة أو عدم الموافقة بالنسبة لكل فقرة يتضمنيا المقياس ، حيث

ىا التمميذ مناسبة لو بأحد البدائل: اإلجابة عمى فقرات المقياس بوضع عالمة )*( في الخانة التي يرا

 أوافق تماما , أوافق , محايد , ال أوافق , ال أوافق تماما.
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فرد لعبارات . و تعطي كل االستجابات قيما عددية ، و نحصل عمى دراجات المقياس بجمع استجابات ال 

تقييم المقياس إلى بنود و يعبر المجموع عن اتجاه الفرد نحو الموضوع محل الدراسة ،وقد تم  المقياس ،

 إيجابية و أخرى سمبية .

 يوضح أرقام البنود االيجابية و البنود السمبية لمقياس دافعية االنجاز .(  13) جدول 

 المجموع أرقام بنود المقياس البنود

-50-51-05-05-02-08-05-00-01-5-5-2-2-8-0 البنود االيجابية
55-55-52-52-52-81-80-85-88-85 

52 

 5 55-55-58-02-02-2-05-5-5 البنود السمبية

 

بندا ، أما  52الجدول أعاله يمثل البنود اإليجابية و السمبية و مجموعيا ، حيث قدر عدد البنود اإليجابية 
 بندا  58عدد البنود السمبية قدر ب 

 

اإليجابية مع توزيع بنود مقياس دافعية اإلنجاز السمبية و ل رسم تخطيطي  ( : يوضح11شكل رقم )

 مجموعها .
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 أبعاد مقياس دافعية االنجاز :

 . أبعاد المقياس و أرقام البنود المدرجة ضمنهاأرقام يمثل ( 14)جدول 

 المجموع أرقام بنود المقياس األبعاد

 05 85-81-52-52-50-51-02-08-01-2 -5-0 الطموح التعميمي

 01 80-55-52-55-05-02-05-5-2 التوجو نحو اليدف

 2 55-55-51-05-00-2-5 التوجو نحو التحصيل

 2 58-02-05-5-8-5 الدافع المعرفي

 

ل الجدول أعاله توزيع ابعاد مقياس دافعية اإلنجاز مع مجموعيا ، حيث قدر عدد بنود بعد الطموح يمث

 2التحصيل يحتوي عمى  و، أما بعد التوجو نح 01اليدف ب  و، بينما بنود بعد التوجو نح 05التعميمي 

 بنود  2بنود ، و بعد الدافع المعرفي 

 

 . توزيع أبعاد مقياس دافعية اإلنجازليوضح رسم تخطيطي ( : 10رقم )شكل 
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 كاآلتي : 2- 0الخماسي و أعطيت درجات تتراوح بين  لكارتتم وضع مقياس  و قد

 0- 5- 8- 5- 2البنود االيجابية أعطيت : 

 موضحة حسب الجدول اآلتي :  2-5-8-5-0:  البنود السمبية أعطيت

 يوضح توزيع درجات بدائل مقياس ليكارت الخماسي ( 15)جدول 

 درجات البنود السمبية درجات البنود اإليجابية البدائل

 1 5 موافق بشدة

 2 4 موافق

 3 3 محايد

 4 2 غير موافق

 5 1 غير موافق بشدة

 

 فيي كاالتي :  دافعية اإلنجازو بالنسبة لمدرجات النيائية التي يمكن الحصول عمييا بالنسبة لمقياس 

 : و ىي حصيمة ضرب أعمى درجة لمبند االيجابي في عدد بنود المقياس الكمي :الدرجة العميا

021x5=85 

 34x1= 34و حصيمة ضرب أدنى درجة لمبند السمبي في عدد بنود المقياس الكمي :  :الدرجة الدنيا 

 3x 34= 102و ىي محصمة ضرب الدرجة الوسطى في عدد بنود المقياس الكمي :  الحياد :درجة  

و  102و درجة وسطى ىي  34و ادنى درجة ىي  170و بذلك تتم الحصول عمى أعمى درجة ىي 

 . 102ىي  85و  170، كما نجد درجة  68تمثمت في  34و  102درجة 
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 و يكون تفسير ىذه الدرجات أنو : 

 38كان االتجاه أكثر سمبية نحو مستوى التوافق ، و كمما كان مقتربا من  34كمما كان االقتراب إلى جية 

 كان أقل سمبية.

درجة الحياد و ىي رتبة الوسيط لممقياس ، و يعبر عن الحياد بين االيجابي و السمبي .و  102و تمثل 

 كان أكثر ايجابيا  001كان االتجاه ايجابيا ،و إلى  012إلى جية  102عمى قدر ابتعادىا عن 

ي تعبر عن االتجاه االيجاب 015تعبر عن االتجاه السمبي و األكبر من  015عموما الدرجات األقل من 

 و الجدول التالي يوضح ذلك . تمثل االتجاه الحيادي . 015و 

 يمثل كيفية تفسير دراجات مقياس دافعية االنجاز (  16) جدول 

 تفسيرها الدرجات

 أكثر سمبية 68 -34

 سمبية 101 – 69

 حيادية 102

 إيجابية 150 – 103

 أكثر إيجابية 170 - 151
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 لمقياس دافعية االنجاز ) الصدق و الثبات (:. الخصائص السيكو مترية 2.4.6

 الصدق . 1

 صدق المحكمين : .1.1

الستخراج صدق المحكمين لمقياس دافعية االنجاز  اعتمدت الباحثتين بعرض المقياس عمى نفس 

 االساتذة  المحكمين لممقياس االول 

 و قد تم حساب معامل االتفاق بين المحكمين كاالتي : 

 نسبة االتفاق =            عدد مرات االتفاق 

 عدد مرات عدم االتفاق + عدد مرات االتفاق                        

 . % x 011 =55.28 5+ 82 / 82نسبة االتفاق = 

من المحكمين عمى اعتبار  % 55.28ومن خالل تفريغ االستمارات التي تم توزيعيا ، و جد نسبة اتفاق 

لحة لقياس دافعية االنجاز لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة ، و تم استبعاد أن العبارات صا

 العبارات التي لم تحصل عمى نسبة االتفاق المذكورة و تعديل بعض الفقرات حسب مالحظات المحكمين .

بند، حسب اتفاق  82فقرة لمقياس التوافق الدراسي من بين  85و عميو تم االجماع عمى صالحية 

الساتذة المحكمين  ، و االحتفاظ بيذه الفقرات مع اجراء تعديالت عمى بعض الفقرات من حيث الكممات ا

مالحظات و اقتراحات المحكمين ، و بذلك تم التوصل إلى صدق  الصياغة و ذلك انطالقا من أو

 . المحكمين لممقياسين
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 العبارات التي لم تمقى اتفاق من قبل هؤالء المحكمين : أرقام يوضح( 17)جدول 

 27- 26 العبارات التي تم حذفها من قبل االساتذة المحكمين 

 الصدق الذاتي : .2.1

 .  تم التوصل إلى أن قيمة الصدق الذاتي لممقياس تساوي

  الصدق الذاتي = الثبات 

بالنسبة لمقياس التوافق الدراسي ، و من خالل ىذه النتائج نالحظ أن الصدق  1.52=       و يساوي 

 ، أي أنو ذات صدق عالي مما يؤكد صدق المقياس . 1.52الذاتي لممقياسين يساوي 

 الثبات )  ألفا كرو مباخ (. 

بقة و بتطبيق و لحساب ثبات مقياس دافعية االنجاز طبق المقياس عمى نفس العينة االستطالعية السا

( ، ثم تم  تفريغ البيانات فيو مما يسمح بحساب   spssبرنامج الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية) 

. و تشير ىذه النتيجة  1.58حيث كانت قيمة الثبات تقدر ب Alpha . crom  bak)ألفا كرومباخ )

 بأن المقياس يشير بدرجة عالية من الثبات .

 :التجزاءة النصفية . 3.1

من خال تقسيم عبارات العبارات المقياس إلى جزئين جزء فردي و جزء زوجي من خالل تطبيق برنامج 

spss   : تم التوصل إلى قيمة الثبات تقدر ب 

 r= 1.55معمل االرتباط بيرسون : 

 r= 1.55براون :  –معامل االرتباط سبيرمان 
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 1.55معامل جتمان : 

 1.55قيمة الجزء االول لممقياس :

  1.55قيمة الجزء الثاني لممقياس : 

 و نستخمص مما سبق ما يمي : 

 يوضح الخصائص السيكومترية لمقياس دافعية االنجاز  .(  18) جدول 

 الصدق الذاتي جتمان التجزئة النصفية ألفا كرومباخ صدق المحكمين 

 0.96 1.55 0.94 93. 0 %55.28 مقياس دافعية االنجاز

 

 ب االحصائية المستخدمة : ياالسال. 5

تعتبر االساليب االحصائية ذات أىمية بالغة إذا ال يمكن ألي باحث إنياء بحثو و الـتأكيد عمى فرضيات 

بحثو دون االستعانة بيا . و في دراستنا ىذه بعد جمع البيانات و تفريغيا في جداول قصد معالجتيا 

د من االجراءات المتضمن لمعدي  spssباستعمال برنامج الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية 

 االحصائية الشائعة .

 و قد تم تحميل بيانات دراستنا باالدوات االحصائية التالية .

 مل االرتباط يرسون : امع.1.5

المؤشرات االحصائية لدراسة قوة و اتجاه العالقة بين  و ىو يعد كأحد rيرمز ليذا المعامل بحرف 

( كما 0-إلى 0و قيمة ىذا المعامل تتراوح بين ) + (أحدىما مستقل و الثاني تابع x،yمتغيرين كميين )
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يعتبر معامل "االرتباط بيرسون " من أكثر معامالت االرتباط شيوعا عندما يكون كال المتغيرين متغيرا 

  كميا متصال

 المتوسط الحسابي :. 2.5

و اقترابيا  ىو أشير مقاييس النزعة المركزية أي المقاييس التي توضع مدى تقارب الدراجات من بعضيا

 من المتوسط أو المركز .

فالمتوسط الحسابي ببساطة نحصل عميو من مجموع القيم و الدرجات و قسمة ىذا المجموع عمى عدد 

  الحاالت .

االنحراف المعياري ىو أكثر مقايس التشتت شيوعا و أىمية وىو الجذر التربيعي لمتوسطات مربعات 

 عن المتوسط الحسابي انحرافات القيم 

 النسبة المئوية :  االنحراف المعياري ىو الجذر التربيعي لمتباين و

تعتبر تقنية إحصائية كبيرة االنتشار و تزداد أىميتيا إذا كان حجم العينة كبير .و يتم الحصول عمييا من 

 التالي : 

    x 100مجموع التكرارات       النسبة المئوية = . 3.5

 المجموع الكمي لمعينة                     
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 خالصة الفصل :

طرق في ىذا الفصل إلى أىم االجراءات المنيجية لتحقيق أغراض الدراسة ميدانيا ، تو في االخير تم ال

حيث تناولت الباحثتين أوال الدراسة االستطالعية و التي ىي أساس الدراسة الميدانية ، و ذلك لمتعرف 

عدىا تم كذا لتطبيق أدلة الدراسة من خالل حساب صدقيا و ثباتيا ، و بو  أكثر عمى متغيرات الدراسة ،

، حيث تم تحديد مجاالت الدراسة و المنيج المستخدم و المتمثل في المنيج  التطرق لمدراسة االساسية

الوصفي التحميمي ، و تحديد مجتمع الدراسة المتمثل في تالميذ السنة الرابعة متوسط بمتوسطة بودىان 

 . و عميو تم استخراج عينة الدراسة و تحديد خصائصيا حسب الجنس و السن .ز من ثم تم عبد اهلل

عرض أداة الدراسة المتمثمة في مقياس التوافق الدراسي و مقياس دافعية االنجاز ، من خالل كيفية 

لكال تصحيحيا و االوقات المناسبة لإلجابة عمييا ، و تحديد الخصائص السكو مترية من صدق و ثبات 

 المقياسين ، و وصف صورتو النيائية كما تم تطبيقو عمى عينة الدراسة ،

 

 

 

 

 

  

 



 الفصل السادس :                                                    عرض و مناقشة نتائج الدراسة
 

 
139 

 تمهيد2

بعد تناولنا في الفصؿ السابؽ الجانب الميداني لمخطوات المنيجية التي اتبعتيا الدراسة سنقـو مف خالؿ 

ىذا الفصؿ بعرض النتائج التي توصمي إلييا الدراسة ، و ىذا انطالقا مف عرض نتائج مقياس التوافؽ 

مف جية ومف جية أخرى مناقشة تمؾ الدراسي و مقياس دافعية االنجاز و العميؽ عمييا تبعا لكؿ فرضية 

النتائج عمى ضوء فرضيات الدراسة و مقاربتيا مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة بيدؼ االجابة عمى 

 التساؤالت و الخروج بحوصمة عامة .
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I  . عرض عام لنتائج الدراسة 

 عرض النتائج المتعلقة بالتوافق الدراسي 2 .1

 ج مقياس التوافق الدراسي .( 2 يوضح نتائ11جدول )

أدنى  االنحراف المتوسط المجموع 
 قيمة

 الوسيط المدى التباين المنوال أعلى قيمة

التوافق 
 الدراسي

1199 

 

19..11 .7.09 11.77 100.77 107.77 997.99 00.77 191.77 

 

المتوسط  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف قيـ المتغير متقاربة التوزيع و غير مشتتة و متمركزة حوؿ

( أما انحرافيا 51..69الحسابي، فتحصمنا  عمى قيمة المتوسط الحسابي بالنسبة لمتوافؽ الدراسي بمغت )

( 55.77( حيث كانت القيمة االدنى )00.77( و مدى )237.32)( بتبايف 7.02.المعياري  بمغ )

( بما اف 691.77الحسابي )و الوسط  (607.77أما المنواؿ بمغ ) ( ،600.77مقابؿ القيمة العظمى )

(  مما 6.5( مقارنة  بقيمة متوسط درجات المقياس التي تقدر ب)51..69قيمة المتوسط  تقدر ب )

يعني أف أفرا العينة متوافقيف دراسيا بدرجة عالية مع البيئة المدرسية ، و ىو راجع إلى توافقيـ االجتماعي 

عمى حسف العالقة و وجود روح التعاوف و االحتراـ  بنيـ و بيف المدرسة و كافة مكوناتيا  و ىذا يدؿ

         النتماء غالبا ما يشعروف بسعادة حينما يحبيـ اآلخروف ،يشعروف باإف األفراد الذيف  المتبادؿ أي

تتسـ سموكياتيـ غالبا بإقامة العالقات  و إلى التخمص مف الرفض االجتماعي ،جيد و يسعوف بشكؿ 

السعي دوما لحؿ المشكالت  و ة، ساعدة اآلخريف و التفاعؿ معيـ بصورة مختمفاالجتماعية و يرغبوف بم

التوجو االيجابي نحو الدراسة مف خالؿ االىتماـ بالمواد الدراسية ككؿ ، كذلؾ  التي يعاني منا األخريف
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ثابة معا و ىذا كمو بالتنظيـ الجيد لموقت و طريقة المراجعة  لموصوؿ إلى التميز الدراسي الذي يعد بم

ادرا عمى ، الذي يجعمو ق اليدؼ األساسي الذي يسعى إلى تحقيقو أي تمميذ و خاصة التمميذ المتوافؽ

 . التنافس و التشيع و التعاوف مع الزمالء داخؿ الصؼ الدراسي مف خالؿ ؽتحقيؽ التفو 

 عرض نتائج أبعاد التوافق الدراسي 

 ( يوضح نتائج أبعاد التوافق الدراسي 72.جدول )

 

 نالحظ مف خالؿ نتائج الجدوؿ التالي أف قيـ أبعاد المتغير متغيرة مف بعد ألخر حيث أف قيمة المتوسط

 ( ، بمدى يساوى   10.08( لبعد التوافؽ مع االساتذة ، بانحراؼ معياري يقدر ب )51.76تساوي )

( ، في مقابؿ 55.00( ، أما الوسيط الحسابي يقدر ب )55.00المنواؿ يساوي ) ( بينما46.00)

( ، أما بالنسبة لبعد التوافؽ مع الزمالء كانت 23.00( كأعمى قيمة ، بينما ادنى قيمة نساوى )69.00)

( ، بمدى يساوى   1076( ، بانحراؼ معياري يقدر ب )23.21نتائجو كاالتي المتوسط تساوي )

( ، في مقابؿ 44.00( ، أما الوسيط الحسابي يقدر ب )41.00نما المنواؿ يساوي )( بي(26.00

تمثمت   ، بينما نتائج بعد التوافؽ مع المنياج (29.00( كأعمى قيمة ، بينما ادنى قيمة نساوى )55.00)

أعلى  المدى المنوال الوسيط االنحراف المتوسط االبعاد
 قيمة

 أدنى قيمة

 23.00 69.00 46.00 55.00 55.00 08,.10 51.76 التوافق مع االساتذة
 1.46. 29.00 1.00. 41.00 99.00 6.01 43.46 التوافق مع الزمالء
 10.00 17.00 00... 30.00 97.00 5.13 28.81 التوافق مع المنهاج
 11.00 11.00 1.00. 23.00 97.00 6.59 28.92 التوافق مع المدرسة
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( بمدى 9.63( ، بانحراؼ معياري يقدر ب )0..06في القيـ التالية حيث أف قيمة المتوسط تساوي )

( ، في مقابؿ 30.00( ، أما الوسيط الحسابي يقدر ب )30.00( بينما المنواؿ يساوي ) 22.00) يساوى

( ، باإلضافة إلى بعد التوافؽ مع المدرسة 17.00( كأعمى قيمة ، بينما ادنى قيمة نساوى )39.00)

( ، بمدى 6.59( ، بانحراؼ معياري يقدر ب )28.62تمثمت قيمو كما يمي : أف قيمة المتوسط تساوي )

( ، في مقابؿ 30.00( ، أما الوسيط الحسابي يقدر ب )23.00( بينما المنواؿ يساوي )29.00)يساوي 

( . يتضح لنا أف قيـ أبعاد متغير التوفؽ 11.00( كأعمى قيمة ، بينما ادنى قيمة نساوى )40.00)

 الدراسي متقاربة فيما بينيا .

 جاز 2. عرض النتائج المتعلقة بدافعية االن1..

 ( يوضح نتائج مقياس دافعية االنجاز 12.جدول )

 أعلى قيمة أدنى قيمة المدى التباين المنوال الوسيط االنحراف المتوسط المجموع 

دافعية 
 االنجاز

026 6.5.50 61..0 633.77 639.77 .19.37 11.77 5. 690.77 

 

المعيارية صغيرة بالنسبة لممتوسطات يتضح لنا مف خالؿ قراءتنا لمعطيات الجدوؿ أف قيـ االنحرافات 

     التبايف( ، و 0..61( و االنحراؼ المعياري )6.5.30الحسابية بحيث نجد المتوسط الحسابي بمغ )

( ، و القيمة العظمى 633.77( ، أما قيمة الوسيط قدرت ب )11.77بينما المدى بمغ ) (19.37.)

و ىذا دليؿ عمى عدـ تشتت البيانات و تمركزىا حوؿ  ( كقيمة صغرى .77..5( مقابؿ )690.77)

( مقارنة  بقيمة متوسط درجات المقياس التي تقدر 6.5.50المتوسط . بما اف قيمة المتوسط  تقدر ب )

(  مما يعني أف أفرا العينة يتميزوف بدافعية انجاز عالية داخؿ البيئة المدرسية ، و ذلؾ نتيجة .67ب)

الرغبة المستمرة لمسعي إلى تميزىـ بمستوى طموح عالي و  باإلضافةتفوؽ ، اصرارىـ عمى التميز و ال
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  الرغبة في الحصوؿ عمى تقييـ ألدائيـ  كذلؾلمنجاح و انجاز األعماؿ أقوى مف العائد المادي لو ،

بقدر كبير  يـتمتع ، و ىذا راجع إلى أىدافيـ محددة و قابمة لمتحقيؽكـ أف أفضؿ مستوى مف األداء ، ك

كذلؾ ىـ ينجزوف  الثقة بالنفس و تعني الثقة بالنفس قدرتو الخاصة عمى حؿ المشكالت التي يوجييامف 

االعماؿ رغبة في االنجاز في حد ذاتو و الحرص عمى التحسيف في المستقبؿ ، و لذلؾ نجد أف مف يتسـ 

ة و بأقؿ قدر بيذه الصفات ليس مف السيؿ أف يفشؿ في تحقيؽ النجاح  و التغمب عمى العقبات بكفاء

 .ممكف مف الوقت و الجيد 

 عرض نتائج أبعاد مقياس دافعية االنجاز .

 ( يوضح نتائج أبعاد مقياس دافعية االنجاز ...جدول )

 

حيث أف قيمة يتضح لنا مف خالؿ نتائج الجدوؿ التالي أف قيـ أبعاد المتغير متغيرة مف بعد ألخر 

( ، بمدى يساوى   7.36( لبعد الطموح التعميمي ، بانحراؼ معياري يقدر ب)46.89المتوسط تساوي )

في مقابؿ  ( ،48.00( ، أما الوسيط الحسابي يقدر ب)48.00( بينما المنواؿ يساوي )35.00)

جو نحو اليدؼ تمثمت ( ، أما بالنسبة نتائج التو 24.00( كأعمى قيمة، بينما ادنى قيمة نساوى )59.00)

( ، بمدى 3.98) ( ، بانحراؼ معياري يقدر ب33.66في القيـ التالية حيث أف قيمة المتوسط تساوي )

( ، في مقابؿ 34.00) ( ، أما الوسيط الحسابي يقدر ب36.00( بينما المنواؿ يساوي )19.00يساوى )

 أدنى قيمة  أعلى قيمة  المدى   المنوال الوسيط االنحراف المتوسط االبعاد 

 24.00 59.00 35.00 20.77 20.77 0.31 21.05 الطموح التعليمي
 13.00 24.00 22.00 39.77 9.77. 2.06 9.07. التوجه نحو التحصيل

 23.00 42.00 19.00 31.77 32.77 3.50 33.11 التوجه نحو الهدف
 10.00 25.00 15.00 19.00 20.00 3.23 19.40 الدافع المعرفي
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لبعد التوجو نحو التحصيؿ كانت ( ، بينما 23.00( كأعمى قيمة ، بينما ادنى قيمة نساوى )42.00)

( ، بمدى يساوى   4.71) ( ، بانحراؼ معياري يقدر ب25.80نتائجو كاالتي المتوسط تساوي )

( ، في مقابؿ 25.00) ( ، أما الوسيط الحسابي يقدر ب24.00( بينما المنواؿ يساوي )(22.00

إلى بعد الدافع المعرفي تمثمت  ، باإلضافة (13.00( كأعمى قيمة ، بينما ادنى قيمة نساوى ) 35.00)

( ، بمدى يساوى 3.23) ( ، بانحراؼ معياري يقدر ب19.40قيمو كما يمي : أف قيمة المتوسط تساوي )

( ، في مقابؿ 20.00) ( ، أما الوسيط الحسابي يقدر ب19.00( بينما المنواؿ يساوي )15.00)

 (  .10.00( كأعمى قيمة ، بينما ادنى قيمة تساوى )25.00)

 . عرض النتائج المتعلقة بالفرضيات 2.

 . عرض النتائج المتعلقة بالفرضية العامة 2..1

و التي تمثلت في 2 توجد عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق الدراسي و دافعية االنجاز لدى المراهق 

 المتمدرس بالمرحلة المتوسطة .

 للفرضية العامة .( يوضح نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون 9.جدول )

 

 

 

 

 ( a=0.01دالة احصائيا عند مستوى الداللة )  **

 دافعية االنجاز التوافق الدراسي 

 7.00 **  التوافق الدراسي

  7.00 ** دافعية االنجاز
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يتضح لنا مف الجدوؿ بعد معالجة النتائج المتعمقة بعالقة التوافؽ الدراسي و دافعية االنجاز لدى افراد 

العينة ، عف وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التوافؽ الدراسي و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس 

، و بالتالي   7.76توى الداللة و ىي دالة احصائيا عند مس r=0.77بالمرحمة المتوسطة حيث بمغت قيمة 

 رفض الفرض الصفري و قبوؿ الفرضية العامة. 

ىذا يدؿ عمى أف التوافؽ الدراسي مؤشر و دليؿ ميـ في زيادة دافعية االنجاز لدى افراد العينة . بمعنى و 

 ، المنياج، تيا ) أساتذة ، زمالءأف مدى توافؽ المراىؽ المتمدرس دراسيا مع البيئة المدرسية و كافة مكونا

و التفوؽ .   المدرسة ( الذي بدورة يساىـ في زيادة كانت لدييـ دافعية التحصيؿ الدراسي الجيد و النجاح

أي أنو كمما زاد التوافؽ الدراسي زادت دافعية االنجاز لدى أفراد العينة و لذا يمكف القوؿ أف المراىؽ 

 المتوافؽ دراسيا ترتفع لديو دافعية االنجاز . 

 رض النتائج المتعلقة بالفرضيات الجزئية 2ع ...

 . عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية االولى 2....1

 ( يوضح نتائج الفرضية الجزئية االولى .9.جدول )

 ( a=0.01دالة احصائيا عند مستوى الداللة )  **

بيف الجدوؿ قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف بيف التوافؽ مع االساتذة و دافعية االنجاز بالنسبة لعينة الدراسة 

( ، و بما اف قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف 0.01(  و ىي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )7.03بمغ )

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العالقة االرتباطية 

 17.70 91.01 7.09** التوافق مع االساتذة

 0..11 1.1.90 دافعية االنجاز
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موجبة فيذا يعني أف ىناؾ عالقة ارتباطية موجبة، مما يعني أف الفرضية الجزئية االولى تحققت. و ىذا 

يشير إلى رفض الفرضية الصفرية و قبوؿ فرضية البحث التي تنص عمى وجود عالقة ارتباطية موجبة  

تمدرس بالمرحمة المتوسطة ذات داللة احصائية بيف التوافؽ مع االساتذة و دافعية االنجاز لدى المراىؽ الم

 .  % 6مع احتماؿ الخطأ بنسبة  %55بنسبة ثقة 

مما يعني أف لألستاذ الدور االيجابي و الفعاؿ في تحقيؽ التوافؽ لدى المراىؽ المتمدرس داخؿ الصؼ 

ميمة ستاذ فالخصائص المعرفية واالنفعالية لألالدراسي باعتباره محو و مركز العممية التربوية التعميمية  ، 

إشباع  التعميـ ، حيث أف ليذه الخصائص آثارىا عمى الناتج التحصيمي لممتعمـ، مف حيث في عممية

يؤدي التفاعؿ اإليجابي أو التوافؽ بيف مما حاجاتو النفسية والحركية واالنفعالية والمعرفية واالجتماعية، 

  . إلى حدوث التعمـ والتحصيؿ الجيد يؤدي االستاذ والتمميذ

 عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية 2. .....

 ( يوضح نتائج الفرضية الجزئية الثانية.9.جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العالقة االرتباطية 

 1.71 99.91 7.11 التوافق مع الزمالء

 0..11 1.1.90 دافعية االنجاز

 

ارتباطية موجبة ذات دالة احصائيا بيف التوافؽ مع توقعنا في الفرضية الجزئية الثانية عف وجود عالقة 

و بعد تحميؿ النتائج  توصمنا إلى أنو ال توجد عالقة ارتباطية موجبة ، حيث  الزمالء و دافعية االنجاز .

( و ىي غير دالة احصائيا .و بالتالي رفض فرضية البحث أنو توجد عالقة 7.61قدر معامؿ االرتباط )
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توافؽ مع الزمالء و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس بالمرحمة المتوسطة و ارتباطية موجبة بيف ال

قبوؿ الفرض الصفري ، و ىذا يعني أف التوافؽ مع الزمالء ليس ذو أىمية بالغة في زيادة دافعية االنجاز 

افعية لدى المراىؽ المتمدرس و ذلؾ مع االخذ بعيف االعتبار أف ىناؾ عوامؿ أخرى تساىـ في زيادة د

 االنجاز عمى غرار التوافؽ مع الزمالء .

يؤثروف المراىقة ، فالمراىقوف يتأثروف  فترةمف الحاجات األساسية لألبناء خصوصًا في  التوافؽ عتبري

 ىذا راجع إلى طبيعة ىذه المرحمة . كذلؾ نوع العالقة بيف الزمالء  التي تتميزعمى بعضيـ البعض 

قامة العالقات مع ا فالمراىقة تتسـ  بالتأثير المتبادؿ  و تكرير ما يفعمو الزمالء داخؿ  آلخريفالصداقة وا 

الذي يؤدي القياـ  بسموكيات  عديدة منيا ما ىو ايجابي أو سمبي مما يؤثر عمى ،الصؼ الدراسي 

تحصيميـ الدراسي و بالتالي عمى مستوى دافعيتيـ لإلنجاز مف خالؿ االقتداء بالنموذج  و التقميد كتشتيت 

 .فكرىـ  ، اليروب مف المدرسة و الػتأخر الدراسي باإلضافة إلى الرسوب المتكرر 

 . عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة 2....9

 ( يوضح نتائج الفرضية الجزئية الثالثة  .9.جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العالقة االرتباطية 

 9.19 0.01. 7.99** التوافق مع المنهاج

 0.,11 1.1.90 دافعية االنجاز

 ( a=0.01دالة احصائيا عند مستوى الداللة )  **

يتضح لنا مف الجدوؿ بعد معالجة النتائج المتعمقة بعالقة التوافؽ مع المنياج  و دافعية االنجاز لدى افراد 

العينة ، عف وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التوافؽ مع المنياج  و دافعية االنجاز لدى المراىؽ 
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 7.76و ىي دالة احصائيا عند مستوى الداللة  r=0.55المتمدرس بالمرحمة المتوسطة حيث بمغت قيمة 

مما يعني رفض  %6مع احتماؿ الخطأ بنسبة  %55، و بالتالي الفرضية الجزئية الثالثة  محققة ، بنسبة 

الفرضية الصفرية و قبوؿ فرضية الدراسة . أي أنو كمما زاد توافؽ التالميذ مع المنياج  زادت دافعية 

 االنجاز عندىـ  .

الفروؽ الفردية بيف  اتراعمف خالؿ م المدرسي دورا أساسيا في تحقيؽ التوافؽ لمتمميذلمنياج حيث يمعب ا

أنو الوسيمة االساسية لمتربية و أنو كؿ ما يعممو  كما التالميذ و تتناغـ مع ما لدييـ مف قدرات و امكانات

 .ساىـ في تحقيؽ التوافؽ لدى التالميذ تحقؽ ذلؾ كمما ، التالميذ 

 رض النتائج المتعلقة  بالفرضية الجزئية الرابعة 2. ع....9

 ( يوضح نتائج الفرضية الجزئية الرابعة  .1.جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العالقة االرتباطية 

 1.91 .0.1. 7.09** التوافق مع المدرسة

 0..11 1.1.90 دافعية االنجاز

 ( a=0.01دالة احصائيا عند مستوى الداللة )  **

( مما 7.02نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف معامؿ االرتباط بيرسوف الخاص بعينة دراستنا الذي يساوي ) 

، و بالتالي الفرضية الجزئية الرابعة محققة و رفض  7.76يدؿ عمى أنيا دالة احصائيا عند مستوى داللة 

ي أنو توجد عالقة ارتباطية . أ %6مع احتمالية الخطأ بنسبة  % 55الفرضية الصفرية و ذلؾ بنسبة 

موجبة قوية بيف التوافؽ مع المدرسة و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس بالمرحمة المتوسطة ، و بما 
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أف العالقة االرتباطية موجبة فيذا يدؿ عمى أف التوافؽ مع المدرسة يزيد مف دافعية االنجاز لدى المراىؽ 

 المتمدرس بالمرحمة المتوسطة .

ال بد مف الموازنة بيف ما ففي خمؽ شخصيات متوافقة ، راجع إلى الدور الدي تمارسو المدرسة فيذا 

تمثمو ، أي الموازنة بيف المقررات  و بيف ما يطيؽ التالميذ تقبمو و تعطيو كمقررات وواجبات وتحصيؿ....

المنشود مع الوسيمة و القدرات ، وبيف مستوى التحصيؿ ومستوى الطموح الف في عدـ التوازف اليدؼ 

 .  المؤدية إليو تعجيز لمدارس وتثبيط ليمتو

II2 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات . 

. مناقشة النتائج على ضوء الفرضية العامة 2 ) توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات دالة احصائيا بين 1

 متوسطة ( التوافق الدراسي و دافعية االنجاز لدى المراهق المتمدرس بالمرحلة ال

( حوؿ طبيعة العالقة االرتباطية بيف التوافؽ الدراسي و دافعية ..تبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

( و حسب مفتاح التصحيح الخاص بتفسير دراجات 51..69االنجاز أف المتوسط الحسابي قدر ب)

( و حسب 6.5.50( أما متوسط مقياس دافعية االنجاز فقد قدر ب)6.5مقياس التوافؽ الدراسي ب)

( المعتمداف في دراستنا فإف ىذه القيمة تقع في .67مفتاح الخاص بتفسير مقياس دافعية االنجاز ب)

المجاؿ الخاص باالتجاه االيجابي و عميو فقد تحققت الفرضية العامة لمدراسة و المقرة بأنو توجد عالقة 

ة االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بيف التوافؽ الدراسي و دافعي

 بالمرحمة المتوسطة .

و ىناؾ العديد مف العوامؿ التي قد تكوف وراء ىذه العالقة االرتباطية الموجبة بيف المتغيريف و مف بينيا 

نجد طبيعة العالقة مع االساتذة ، الزمالء ، المنياج ، المدرسة ... فبالرجوع إلى الجانب النظري نجد أراء 



 الفصل السادس :                                                    عرض و مناقشة نتائج الدراسة
 

 
150 

عوامؿ متعمقة بالتالميذ و المتمثمة في أف يكوف بأىـ العوامؿ المؤدية إلى التوافؽ الدراسي منيا تتعمؽ 

يع و التعاوف مع الزمالء داخؿ الصؼ جادرا عمى تحقيؽ التفوؽ مف خالؿ التنافس و التشقمتوافقا و 

حقيؽ أفضؿ انسجاـ سواء الدراسي أـ المتعمقة بالمدرسة التي تعتبر المسؤوؿ الثاني بعد األسرة وسعييا لت

كاف التوافؽ نفسي أو اجتماعي أو دراسي فمف خالؿ تييئة الفرص الالزمة لمتعمـ اماـ جميع التالميذ عمى 

اختالؼ مستوياتيـ و درجات تحصيميـ عف طريؽ الموازنة بيف المقررات و المقدرات ، وبيف مستوى 

ضافة إلى تقديـ الوسائؿ االيجابية لمتشجيع التحصيؿ ومستوى الطموح و تنمية الميارات المغوية باإل

 باإلضافة إلى طبيع العالقة مع االساتذة داخؿ الصؼ التي بدورىا  التالميذ عمى التفوؽ و التحصيؿ الجيد

ىذا االخير الذي يعني قدرة الدراسي ، و التوافؽ  لتي تعتبر أساسالثقة بالنفس واالعتزاز بالذات ، اتنمي 

لتالؤـ بينو و بيف البيئة المدرسية لموصوؿ إلى أىدافو و حاجاتو و دوافعو أي النجاح التمميذ عمى تحقيؽ ا

 في الدراسة و امتالؾ دافعية قوية لإلنجاز. 

قد يرجع تفوؽ المراىؽ المتمدرس في تحقيؽ التوافؽ الدراسي إلى قدرتيـ في انجاز العديد مف العالقات 

يف و البيئة المدرسية ، كما أف ليـ أىداؼ واضحة في الحياة . االجتماعية االيجابية مع الزمالء و المعمم

و ىذا ما يجعميـ موضع تقدير و اىتماـ و ثقة زمالئيـ و ىو ما يساىـ في تكويف مشاعر ايجابية عف 

الذات لدييـ وثقتو في نفسو و مستوى طموحو و سعيو إلى النجاح و الذي ينعكس بدوره عمى دافعيتو 

 لإلنجاز.

لمزيد مف التوافؽ يزيد مف توكيد مستوى الصحة النفسية لدى الفرد و بالتالي تحقيؽ التوافؽ إف تحقيؽ ا

الدراسي الذي يجعمو أكثر قدرة عؿ تحقيؽ ذاتو و الكثير مف االنجازات ،  كما اف النجاح يمو النجاح يزيد 

فيذا يدؿ عمى أف المراىؽ المتمدرس مع نفسو  و مع االخريف داخؿ البيئة المدرسية  والمنافسة ، 

لمعرفة  6509المراىقيف المتوافقيف ىـ األكثر دافعية لإلنجاز ،     و كما جاء في دراسة ليالند 
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االختالفات في بعض السمات بيف الطالب ذوي التحصيؿ المرتفع و ذوي التحصيؿ المنخفض و لدى 

التوافؽ الدراسي " حيث بمغ الطالب العادييف في جامعة كنتكي و مف ىذه السمات " الدافع لإلنجاز و 

طالب و طالبة . وجد اف المتأخريف دراسيا منخفضيف في الدافعية لإلنجاز و متجيوف  692عددىـ 

لمعمؿ المدرسي بفعؿ ضغط الوالديف ، أما المتفوقوف  دراسيا فيـ ذو دافعية عالية و طموح أكثر ارتفاعا 

 (  660. ص  770.خريف دراسيا . ) أبو طالب . كما أنيـ أكثر مثابرة عف غيرىـ مف العاديف و المتأ

إف تالميذ السنة الرابعة قد أصبحوا أكثر قدرة عمى االنخراط في البيئة المدرسية المالئمة لمدراسة عمى 

 عكس تالميذ السنوات االخرى فيـ االكثر توافقا و استمتاعا بدراستيـ ، و توصال و تفاعال مع أساتذتيـ 

امتالؾ العديد مف الميارات الدراسية و االجتماعية التي تساعدىـ عمى اداء الميمات و زمالئيـ ، مع 

المتضمنة داخؿ البيئة التعميمية . حيث أصبحوا اكثر تمكنا مف المعارؼ و المعمومات التي تؤىميـ 

في لمنجاح الدراسي و في مدى تمكنيـ مف تحقيؽ النجاح في االختبارات و االمتحانات و خاصة النجاح 

امتحاف شيادة التعميـ المتوسط ، و بالتالي شعورىـ بالرضا و ىو االمر الذي يظير عمى شكؿ احساس 

بالراحة و الطمأنينة  و التفاؤؿ حيث تتراوح ىذه الحالة بيف الصحة النفسية و التوافؽ الدراسي التي تؤثر 

 ايجابيا عمى دافعيتيـ لإلنجاز.

  كما يمكف إرجاع ذلؾ إلى طبيعة المرحمة العمرية ، فيذا المستوى يمثؿ نياية المرحمة الرابعة المتوسط  

 – 62و إلى العوامؿ التي يمتاز بيا تالميذ ىذه المرحمة التعميمية ، اعتبارا مف أف أعمارىـ تتراوح بيف 

ظير فييا تغيرات فيزيولوجية تتبعيا سنة فيـ يواكبوف مرحمة حساسة جدا و ىي بداية المراىقة حيث ت 61

تغيرات مزاجية ، مما يزيد مف الضغوط النفسية لدى المراىؽ المتمدرس االمر الذي يتطمب منو التوافؽ 

معيا ومع البيئة المدرسية و االقراف الذيف إعتاد عميو في مرحمة التعميـ المتوسط  و بالتالي ذلؾ ينعكس 

تحصيؿ دراسي جيد ، ، حيث ترتبط بالجوانب الشخصية و  عمى دافعيتيـ لإلنجاز مما يحققوف
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االجتماعية ، و بحاجة إلى ظروؼ و متطمبات جيدة الستثارتيا ،  حيث توجد دراسات أكدت عمى أىمية 

          التوافؽ الدراسي في زيادة دافعية االنجاز لممراىؽ المتمدرس و مف ثـ التحصيؿ الدراسي الجيد ،

          عالقة جوىرية بيف التوافؽ و دافعية االنجاز إذ تعتبر ىذه االخيرة حالة داخمية و توصمت إلى و جود 

و خارجية لدى المتمدرس تحرؾ سموكو و تعمؿ عمى توجييو لتحقيؽ ىدؼ معيف كالحصوؿ عمى أعمى 

عمى إثر في دراسة  6557النتائج التي تدفعو إلى العطاء واالستكشاؼ و ىذا ما أشار إليو السيد طواب   

تفاعؿ كؿ مف مستوى دافعية االنجاز و الذكاء و الجنس عمى التحصيؿ الدراسي ،حيث كانت عينة 

الدراسة مف الطمبة و الطمبات الجامعييف في اإلمارات فأظيرت النتائج عف وجود عالقة دالة بيف دافعية 

ز حصمت عمى متوسط  االنجاز و التحصيؿ الدراسي حيث أف المجموعة العالية في الدافعية لإلنجا

درجات التحصيؿ الدراسي يفوؽ المجموعة المنخفضة في الدافعية لإلنجاز ، حيث يحقؽ االفراد ذو 

 الدافعية المرتفعة متوسطات نجاح عالية في ىذه الدراسة .

       كما تصدر عـ المراىؽ المتمدرس سموكيات أدائية فعالة ، و يتميز بقدرتو عمى التوافؽ بيف رغباتو 

و متطمبات البيئة المدرسية بجميع مكوناتيا ) االساتذة ، الزمالء ، المنياج ، المدرسة ....( و ذاتو ، 

فالحياة المدرسية سمسمة عمميات التوافؽ المستمرة يحاوؿ المراىؽ المتمدرس قدر المستطاع إصدار 

ى احتراـ العالقات داخؿ استجابات سموكية متوازنة و متكيفة يرضي بيا ذاتو و األخريف ، باإلضافة إل

المؤسسة التعميمية و المواقؼ التعممية ، و التي تتجمى في وجدود تعاوف بينو و بيف اساتذتو عف طريؽ 

        الحوار المتبادؿ كذلؾ االحتراـ و الشعور باالنتماء و مواجية و تجاوز مختمؼ المشكالت التربوية 

الحموؿ الالزمة و المرضية حيث يظير ذلؾ في  و أعراض الضغوط التي يتعرض ليا  ،  و إيجاد

تحصيمو الدراسي مما يعني نمو و زيادة دافعيتو لإلنجاز بصفة إيجابية بحيث يدفع إلى العطاء و المثابرة 

 في دراستو .
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              و عميو فإنو كمما زاد توافؽ المراىؽ المتمدرس دراسيا كمما زاد أيضا إنتاجو و تغمبو عمى الصعوبات 

 و ارتقاء مستويات نجاحو و بالتالي زيادة دافعية االنجاز . 

 . مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات الجزئية 2.

. مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الجزئية األولى ) توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات دالة ..1

 تمدرس بالمرحلة المتوسطة (احصائيا بين التوافق مع االساتذة و دافعية االنجاز لدى المراهق الم

و بالنسبة لنتائج البحث في العالقة بيف التوافؽ مع االساتذة و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس 

( و الذي يمثؿ نتائج اختبار بيرسوف لمعالقة االرتباطية 3.بالمرحمة المتوسطة الموضحة في الجدوؿ رقـ )

، و بالتالي فيناؾ  7.776عند مستوى الداللة  7.03اط قدر و قد تبيف لنا مف خاللو أف معامؿ االرتب

عالقة ارتباطية بيف موجبة ذات دالة احصائيا بيف التوافؽ مع االساتذة و دافعية االنجاز لدى المراىؽ 

المتمدرس بالمرحمة المتوسطة . و يمكف ارجاع ىذه النتائج إلى مكانة االستاذ و الدور الذي  يمعبو في 

 ؽ بينو و بيف التالميذ داخؿ القسـ و ذلؾ مف خالؿ أف االستاذ ىو ىمزة وصؿ بيف التمميذ احداث التواف

و المعرفة ضمف الوضعية التعميمية التعممية أي أنو المصدر األساسي الذي يستمد منو التالميذ معموماتيـ 

س و المكوف ، اما التمميذ الدراسية و خبراتيـ الثقافية و عالقاتيـ االجتماعية باعتباره ىو المربي و المدر 

فمف أجمو تقـو العممية التربوية  و مع ىذيف العنصريف تتشكؿ المعرفة مف جية  و عممية التفاعؿ مف 

         جية أخرى ، و لتحقيؽ ىذه االخيرة يجب العمؿ عمى تييئة االجواء الصفية التي تبعث باالرتياح

قيؽ النجاح و مواجية االحباط و بالتالي نمو و زيادة و الطمأنينة و يجعميـ قادريف عمى التفاعؿ و تح

 دافعيتيـ  نحو االنجاز .   

 عندما يدرؾ االستاذ ىذه األدوار و يقوـ بيا فإف ممارساتو داخؿ القسـ ستؤدي إلى تحقيؽ أفضؿ النتائج 

ا لعممية و افضؿ أنواع التعمـ . و مف ىذه الممارسات التركيز عمى نجاح التالميذ و الذي يكوف محور 
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التدريس و لتأكيد النتائج المرجوة منيا أف يجعؿ االستاذ محتوى المادة التعميمة سيال و ممتعا و يؤكد فيو 

عمى التعاوف و االخذ و العطاء و يثير دافعية داخمية توجو التالميذ نحو انجاز أفضؿ . و يجدر أف 

   تنظيميا و مراعاة المحافظة عمى االنتباه يتدرب االستاذ عمى كيفية اختيار األنشطة المناسبة و كيفية 

 و الدافعية ، و معاممة المراىؽ المتمدرس كفرد و حفز تفكيرىـ لمواجية الحياة . 

أستاذ عنصر ميـ و فعاؿ إذ يظير ذلؾ مف خالؿ مواظبة المراىؽ  –إذ تعتبر ىذه العالقة تمميذ 

ستيعاب لشرح االستاذ و شعوره باالرتياح المتمدرس عمى حضور الدروس و يجد سيولة في التذكر و اال

و قدرتو عمى التواصؿ الجيد بينيما داخؿ الصؼ الدراسي الذي يؤدي بو إلى التوافؽ . كما تمعب 

شخصية األستاذ دورا ميما في توافؽ المراىؽ المتمدرس و زيادة دافعية انجازىـ ، فاألستاذ الكؼء الذي 

ة التعمـ باستثارتيا و توجييا و السعي إلى اتخاذ السبؿ الكفيمة يستطيع استغالؿ دوافع تالميذه في عممي

لزيادة اىتماميـ و ميميـ نحو المادة التعميمية عف طريؽ التعريؼ بأىميتيا و اىدافيا و الغرض مف 

تدريسيا و اشعارىـ بفائدتيا في حياتو اليومية ، كما يحرص عمى توفير المناخ المناسب لممناقشة ،   

 يثير لدييـ اىتمامات متنوعة و يجعميـ يقبموف عمى القياـ بواجباتيـ المدرسية . االمر الذي 

    باإلضافة إلى التصورات  التي يتبناىا المراىؽ عف االستاذة في أبعادىا المتعددة المعرفية و االخالقية  

البحث عف الذات و غيرىا ...، كما أف لألستاذ دورا أساسيا في تكويف شخصية المراىؽ و نضجيا نحو 

و إثباتيا و العمؿ عمى فتح المجاؿ امامو لمتعبير عف مختمؼ مشاكمو و كذا مساعدتو عمى إبراز قدراتو 

في مجاالت اإلبداع و االبتكار ، و ذلؾ لما ليا األثر الواضح عمى مستوى التوافؽ الدراسي لمتمميذ في 

الرغبة في تقميده و االقتداء بو حافزا لمرفع مف محيطو ، كما قد يكوف ارتياحو لمستوى استاذه الثقافي و 

 مستوى تحصيمو العممي  و بالتالي التوجو نحو الزيادة في الدافعية لإلنجاز .
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كما أف أىـ الصفات التي يحبيا التالميذ في اساتذتيـ ىي اف يقـو االستاذ بدور االب و المرشد ػ المدرس  

تعاطؼ و ييتـ بمستقبميـ . فالعالقة بيف االستاذ و التمميذ ف يظير في عالقتو مع تالميذه الود و الأو 

تعتبر مف العالقات اليامة فيما يخص التوافؽ الدراسي و عمى أساس ىذه العالقة تنجح أو العممية 

 التربوية التعميمية و بالتالي التأثير في مستوى دافعية االنجاز لممراىؽ المتمدرس .  

لفرضية الجزئية الثانية2 ) توجد عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق . مناقشة النتائج على ضوء ا...

 مع الزمالء و دافعية االنجاز ذات دالة احصائيا لدى المراهق المتمدرس بالمرحلة المتوسطة .( 

أما بالنسبة لمعالقة االرتباطية بيف التوافؽ مع الزمالء و دافعية االنجاز فاتضح أنو ال توجد عالقة 

( و الذي يمثؿ نتائج اختبار 2.لدى أفراد العينة ، و ىذا ما دلت عميو نتائج الجدوؿ رقـ )ارتباطية 

العالقة االرتباطية بيف التوافؽ مع الزمالء ودافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس ، حيث قدر معمؿ 

ي و أثرىا في و ىو غير داؿ احصائيا . و قد يرجع ذلؾ إلى أف عممية التفاعؿ الصف 7.61االرتباط ب 

تمميذ فقط ، بؿ ىناؾ نوع مف التفاعؿ يقـو بيف التالميذ  –أداء التمميذ ليست مقصورة عمى تفاعؿ االستاذ 

تمميذ و خاصة مف حيث أثرىا في إنشاء العالقات  –أنفسيـ قد ال يقؿ أىمية عف تفاعؿ االستاذ 

ور الذي تمعبو جماعة الزمالء في االجتماعية و الصداقات في تحقيؽ النمو االجتماعي . و نظرا لمد

المؤسسات التعميمية فقد في كافة المجاالت المعرفية ، االنفعالية و االجتماعية عمى حد السواء مما يؤثر 

عمى أدائيـ الدراسي بشكؿ فعاؿ ، حيث يمارس الزمالء مياـ تتيح ليـ فرصة اكتساب مكانة خاصة بيـ 

طاتيـ محور اىتماـ زمالئيـ ، كما تشكؿ مصدر وفير و تحقيؽ ىوية متميزة تمكنيـ مف جعؿ نشا

لممعمومات غير الرسمية التي ال تتناوليا المواضيع المدرسية باإلضافة إلى ذلؾ تزويد المراىؽ بفرصة 

اكتساب الشجاعة و الثقة بالنفس نظرا لمتأييد و الدعـ الذي يمقاه مع زمالئو ، االمر الذي يساعده عمى 

 عدـ االتكاؿ عمى غيره . االستقالؿ الذاتي و 
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و يجب اف يشار لمذىف في ضوء ما تقدـ اف العالقة بيف الزمالء ليست عالقات إيجابية دائما فقد تنشأ 

بينيـ عالقات سمبية تؤدي إلى عكس المتوقع فتعمؿ عمى تأخير النمو االجتماعي و تصيب بعض 

لمحياة المدرسية سمبية و تعقيدا ىو الجانب  المراىقيف باالنعزاؿ و الخوؼ مف المدرسة ولعؿ اكثر الجوانب

المتمثؿ في السموؾ العدواني الذي يمارسو بعض التالميذ عمى بعض زمالئيـ في المدرسة االمر الذي 

يعيؽ عممية التوافؽ و بالتالي تدني نتائج التحصيؿ الدراسي و العزوؼ عف الدراسة و انخفاض مستوى 

 دافعيتو لإلنجاز .

النتائج  بمرحمة المراىقة فيرتبط بالرفاؽ  أو الزمالء ألنو يرى أف جماعة الرفاؽ قريبة مف كما يمكف تفسير 

أىدافو و أغراضو و شعوره بالمودة و االلفة و االنتماء و التقدير بينيـ ، كما يعتبر أف عالقتو بزمالئو 

قات وطيدة ، االمر مف العالقات اليامة داخؿ المحيط المدرسي فيتوافؽ معيا بشكؿ سريع و تكويف عال

االساتذة و كثرة الغيابات أو إزعاج الذي ينعكس سمبيا عمى سموكياتيـ و تصرفاتيـ كاليروب مف المدرسة 

، وبيذه الوسائؿ، فيـ يحققوف مف خالليا حاجاتيـ التي عجزوا عف تحقيقيا في مجاؿ المدرسة مثؿ 

 و ىذا ما يدؿ عمى سوء التوفؽ مع الزمالء . الحاجة إلى تأكيد الذات والتقدير وغيرىا

في تحقيؽ التوافؽ و زيادة دافعيتيـ لإلنجاز، فالتالميذ الذيف كما اف عدد التالميذ في القسـ لو دور ىاـ 

يتمقوف تعميميـ في مجموعات صغيرة العدد يمكف اف يبدوا عالقات اجتماعية مع اقرانيـ و يتفاعموف 

قوف درجة عالية مف التوافؽ و يستطيعوف تحسيف تحصيميـ الدراسي اكثر مف تفاعال أكثر ايجابية و يحق

المجموعات الكبير التي تسودىا الفوضى و التششت و عدـ االنتباه ، كذلؾ سوء توزيع التالميذ عمى 

     مستوى حجرات الدراسة و ىذا ما الحظناه خالؿ دراستنا الميدانية حيث كاف توزيع التالميذ المتفوقيف

تمميذ و تمميذة عمى غرار االقساـ االخرى التي تتراوح  9.المتميزيف في صؼ واحد تقريبا يتراوح عددىـ و 

 .  .3و  0.بيف 
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. مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الجزئية الثالثة 2 ) توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات دالة ..9

 راهق المتمدرس بالمرحلة المتوسطة .(احصائيا بين التوافق مع المنهاج و دافعية االنجاز لدى الم

( حوؿ طبيعة العالقة االرتباطية بيف التوافؽ المنياج  و دافعية 9.يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

عند  7.99االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس بالمرحمة المتوسطة ، أف نتائج معامؿ االرتباط قدرت ب 

قة ارتباطية بيف موجبة ذات دالة احصائيا بيف التوافؽ مع ، و بالتالي فيناؾ عال 7.776مستوى الداللة 

 االساتذة و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس بالمرحمة المتوسطة

تعد المناىج التربوية مف ابرز األمور مكونات المؤسسات التربوية التي يتأثر بيا المراىؽ المتمدرس ، بؿ 

    س و المواد المقررة و عمى ىذا االساس فإف انتقاد مضاميف و يقصد بالمنياج التربوي ىنا طرؽ التدري

و محتويات دراسية محددة مف قبؿ مخططي البرامج و المناىج األخذ بعيف االعتبار حاجيات و مراكز 

اىتماـ المراىقيف بمعنى آخر يجب أف تتناوؿ مواضيع تيـ حياتيـ االجتماعية و تدفعيـ االنجاز و 

 االكتشاؼ و التقدـ .

كما أف المنياج يحتؿ مكانة ىامة في العممية التربوية ألنو يمثؿ وسط التفاعؿ بيف التمميذ و االستاذ ، 

إلى انو يتضمف محتوى عممية التعمـ ، بحيث يتعامؿ مع التمميذ بصفتو فردا نشطا في المجتمع  باإلضافة

ج عمى اف تظؿ المدرسة و ال بصفتو فردا مستقال غير متفاعؿ مع بيئتو االجتماعية و يحرص المنيا

أو خارجيا  البيئة المدرسية  لمتالميذ سواء داخؿالبيئة االجتماعية في تواصؿ مستمر األمر الذي يييئ 

النمو في كافة الجوانب العقمية والثقافية والدينية واالجتماعية والجسمية والنفسية والفنية نموًا يؤدي  فرص ل

 مف مشكالت يوجييـاح مع بيئتيـ ومجتمعيـ وابتكارىـ حموؿ لما إلى تعديؿ سموكيـ ويكفؿ تفاعميـ بنج

 .ؿوذلؾ بغرض مساعدتيـ عمى النمو الشامؿ المتكام



 الفصل السادس :                                                    عرض و مناقشة نتائج الدراسة
 

 
158 

كما ينبغي أف تتضمف المناىج الدراسية مفاىيـ معينة، كمفيـو المسؤولية االجتماعية، والممكية العامة 

الحؽ والواجب، المساواة، اإلخاء، الحوار، والمواطنة، والمشاركة في اتخاذ القرار، والتعاوف، ومفيـو 

العدؿ، النقد البناء، حرية الرأي والتعبير، واحتراـ الرأي اآلخر .. الخ. كما ينبغي تضميف الكتب المدرسية 

بعض المعمومات األساسية التي يحتاجيا المواطف ليكوف عنصرا فعاال في وطنو الذي يعيش في إطاره. 

داة ميمة في تحقيؽ ىذه الغاية في العممية التربوية، فالكتاب المدرسي ليس يعد الكتاب المدرسي أ لذلؾ

مجرد مجموعة مف الورؽ المطبوع عمييا، والمتضمنة لمرموز والحروؼ واألشكاؿ المتناسقة، بؿ ىو أداة 

لكتاب المدرسي يضبط عممية التعميـ أماـ ا .وظيفة تعمؿ عمى تنمية شخصية التمميذ وغرس ثقافة مجتمعو

لتمميذ، فالتمميذ ال يممؾ المناىج والمقررات ليعرؼ ما ىو مطموب منو بالضبط، والكتاب المدرسي يدلو ا

عمى ما يراه منو وما ىو مسئوؿ عنو. ومف ثـ فالكتاب المدرسي بالنسبة لمتمميذ يعتبر مرجعو األساسي 

حاف، باعتباره سجال مطبوعا الذي يعتمد عيو في إثراء معارفو وخبراتو، ويرجع إليو في المذاكرة واالمت

  .وليس قوال مسموعا

مع ما لدييـ مف قدرات و تتوافؽ وكمما كانت المناىج الدراسية تراعي الفروؽ الفردية بيف التالميذ و 

امكانات كمما ساىـ ذلؾ في تحقيؽ التوافؽ لدى التالميذ . حيث يشكؿ الجو المدرسي العاـ االطار الذي 

المدرسة فيناؾ الجو الذي تسوده الحرية و الديموقراطية و الذي يتمكف فيو مف داخؿ  المراىؽ ينمو فيو 

التغمب عمى مخاوفو إزاء االمتحانات ، كما  مكنو مف اشباع حاجاتيـ وتالتعبير عف افكاره و آرائو بحرية 

نحو  أف ليذه االخيرة أىمية خاصة بالنسبة لمصحة النفسية في المدرسة لذلؾ نجد اتجاىات المتمدرسيف

االمتحانات تحتؿ أىمية بالغة لتحقيؽ التوافؽ الذي يعتبر شرط أساسي لمصحة النفسية إذ ال ينبغي اف 

يعطي االستاذ انطباعا عف االمتحانات أنيا تبعث الخوؼ و الرىبة بؿ عمى العكس ينبغي أف تكوف ىناؾ 

     قو التمميذ ومف المعرؼ وسائؿ لمساعدة المراىؽ المتمدرس و االساتذة لمكشؼ عف المستوى الذي حق

 و الميارات و بالتالي تحفيز دافعيتيـ نحو انجاز أفضؿ و تحقيؽ النجاح و التفوؽ    .  
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. مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الجزئية الرابعة 2 ) توجد عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق ..9

 المراهق المتمدرس بالمرحلة المتوسطة (.مع المدرسة و دافعية االنجاز ذات دالة إحصائيا لدى 

بينت النتائج المتحصؿ عمييا عف وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التوافؽ الدراسي و دافعية االنجاز لدى 

و ىذا يعني أنو كمما زاد  7.03المراىؽ المتمدرس بالمرحمة المتوسطة حيث بمغ معامؿ االرتباط بيرسوف 

 . 7.76عية االنجاز لدي أفراد العينة عند مستوى الداللة التوافؽ مع المدرسة زادت داف

يمكف تفسير ىذه النتائج باعتبار اف المدرسة ىي المؤسسة االجتماعية الثانية بعد االسرة في تربية 

المراىؽ و تنشئتيـ اجتماعيا ، و ىي المؤسسة التربوية التي خطط ليا المجتمع بطريقة مقصودة إلعداد 

ىي تنشئة تكاممية لمتنشئة االسرية و تنشئة جوىرية ، االمر الذي يجعميا تحتضف العديد  افراده ، فيي إذاً 

مف المراىقيف المتمدرسيف الذيف يأتوف إلييا و يحمموف أثار البيت الذي عاشوا فيو طفولتيـ ، يتفاعموف 

وناتيا ، فيذه داخميا مع بعضيـ البعض و مع عممية التربية المنظمة التي تقودىا المدرسة بمختمؼ مك

فكمما كانت األىداؼ التربوية  تكوينا نفسيا واجتماعيا سميما،  وتكوينالمؤسسة تتيح لممتمدرسيف فرصة 

بصفة  المراىؽ المتمدرسواضحة سميمة في ىذه المرحمة زادت فاعمية المؤثرات التي تشكؿ نمو شخصية 

في عدة مجاالت الذي يؤىميـ لمتقارب  و بالتالي بموغ أعمى مستوى مف النضج عامة وتوافقو بصفة خاصة

 في دافعية االنجاز .

إف لمتجربة المدرسية دور في تحقيؽ التوافؽ السميـ لمتالميذ مف خالؿ أنواع المعاممة التي يصادفيا 

المراىؽ المتمدرس مف قبؿ االساتذة و المنياج التعميمي و مدى تحصيمو في المواد الدراسية كذلؾ التوافؽ 

وجميع العامميف  إلى أىمية تكويف العالقات مع األقرافو ، اـ لممدرسة و شعوره بالرضا مع الجو الع

 بالمؤسسة المدرسية مف ىيئة إدارية وتعميمية 
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الذي  يظير ىذا في سموكو و استجاباتو نحو المدرسة و بالتالي تحقيؽ التوافؽ الجيد مع البيئة المدرسية 

أداءه التحصيمي و تفوقو ، كذلؾ قدرتو في التغمب عمى العراقيؿ عامة األمر الذي ينعكس إيجابيا عمى 

 التي تقؼ حاجز اماـ بموغو أىدافو و زيادة دافعيتو نحو االنجاز .

كما تعتبر المدرسة المكاف الذي يمتـز فيو كؿ أفراد المجتمع المدرسي بالعمؿ عمى تعزيز الصحة النفسية 

يـ خدمات متكاممة و إيجابية لحماية صحة تالميذىا و صحة و االىتماـ بالجوانب القيمية مف خالؿ تقد

العامميف بيا ، الذيف يكمف دورىـ في تنظيـ جميع العناصر التربوية األخرى و توجيييا بغية تحقيؽ 

االىداؼ المنشودة ليذه العممية و المتمثمة في تحسيف نوعية تعمـ التالميذ مف خالؿ التنسيؽ ما بيف جميع 

طات حتى ال يحصؿ اي تناقض أو تداخؿ بينيا ، ألجؿ إثارة الدافعية و الحث التحفيز الجيود و النشا

لممحافظة عمى السير الحسف لمتالميذ و انضباطيـ و ضماف استمرار توافقيـ. كذلؾ االىتماـ بمساعدتيـ 

يـ مف بموغ توجيو التالميذ لتمكين باإلضافة إلىحؿ مشكالتيـ اليومية و إعدادىـ لممسؤوليات في حياتو ، 

و تحفيز دافعيتيـ لإلنجاز لموصوؿ إلى أثر فعاؿ في رفع قدراتيـ  و الذياألىداؼ نحو األداء األفضؿ 

 . منجاحالكفايات التربوية الالزمة لتحقيؽ 

IIIمناقش النتائج على ضوء الدراسات السابق . 

 توصمت الدراسة أنو توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات دالة احصائيا بيف التوافؽ الدراسي بمختمؼ أبعاده 

) العالقة مع االساتذة ، ، المنياج ، المدرسة ( و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس بالمرحمة 

ت نتائج ىذه الدراسة لدعـ ما المتوسطة عمى خالؼ العالقة مع الزمالء التي لـ يتـ تحققيا  ، و قد جاء

توصمت إليو الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بيف متغير التوافؽ الدراسي و دافعية االنجاز كذلؾ 

ارتباطو ببعض المتغيرات االخرى ) سمات الشخصية ، القمؽ...(  ، أيضا العالقة االرتباطية بيف متغير 

ما توصمت إليو  الفرضية العامة و التي تتفؽ مع ما أشارت  دافعية االنجاز و بعض المتغيرات . و ىذا
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         الذكاء االنفعالي و عالقتو بالتوافؽ المدرسي ( بعنواف 762.)، رياش و شنوف إليو كؿ مف دراسة 

أنو توجد عالقة موجبة بيف الذكاء ، التي توصمت إلى  و دافعية االنجاز لدى تالميذ الرابعة متوسط

الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الرابعة متوسط ، و أيضا انو توجد عالقة موجبة بيف التوافؽ الوجداني و 

( 762.دراسة نعيمة جاري )، و ما أشارت إليو  المدرسي و دافعية اإلنجاز لدى تالميذ الرابعة متوسط

وافؽ الدراسي لدى بعنواف عالقة أساليب التعمـ كنمط مف أنماط معالجة المعمومات  بدافعية االنجاز و الت

توجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى دافعية  الالتي توصمت إلى  تالميذ السنة الثانية ثانوي

ال توجد ، االنجاز لدى تالميذ السنة ثانية ثانوي تعزى لمتغير الجنس و التخصص و التفاعؿ بينيما 

تغير الجنس مالسنة ثانية ثانوي تعزى لفروؽ ذات داللة احصائية في مستوى التوافؽ الدراسي لدى تالميذ 

كما توصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى التوافؽ لدى تالميذ السنة   و التخصص .

ىداية بف صالح و تختمؼ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة  ثانية ثانوي تعزى لمتغير التخصص .

توافؽ المدرسي لدى المراىؽ المتمدرس وجود عالقة ( بعنواف الضغط النفسي و تأثيره عمى ال769.)

ارتباطية سالبة بيف الضغط النفسي و التوافؽ المدرسي ، مع وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف كؿ مف 

الضغط النفسي و أبعاد التوافؽ المدرسي ) التوافؽ مع األساتذة ، الزمالء ، المدرسة ، المواد الدراسية ( ، 

أيضا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف الذكور و االناث في مستوى كما أسفرت الدراسة 

 .التوافؽ المدرسي مع وجود عالقة ارتباطية بيف التوافؽ المدرسي و التحصيؿ الدراسي 

مع   أما فيما يخص الفرضيات الجزئية التي مفادىا وجود عالقة ارتباطية بيف أبعاد التوافؽ ) التوافؽ

الء ، المنياج ، المدرسة ( و دافعية االنجاز، و لماليا مف دور في تحقيؽ تحصيؿ دراسي االساتذة ، الزم

جيد و بالتالي النجاح و التوفؽ و تحقيؽ التواـؤ مع البيئة المدرسية مف خالؿ تحقيؽ اليدوء و التوازف 

قتو بدافع ( بعنواف الذكاء و عال6552)العمرافالنفسي و الصحة النفسية ، و التي تتفؽ مع دراسة 

وجود ارتباط االنجاز و التحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمتيف االبتدائية و االعدادية و التي أسفرت عف 
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دراسة . كما تتفؽ مع نتائج  و التحصيؿ الدراسي لإلنجازموجب داؿ احصائيا بيف الدافعية 

الذات ودافعية اإلنجاز لدى  ( بعنواف التفكير العقالني و التفكير الغير عقالني و مفيوـ775.الغامدي)

عالقة ،التي تقر بوجود  عينة مف المراىقيف المتفوقيف دراسيا و العادييف بمدينتي مكة المكرمة وجدة

ارتباطية ذات داللة احصائية بيف المتفوقيف دراسيا في كؿ مف التفكير و مفيـو الذات و دافعية االنجاز 

الدرجة الكمية لمقياس التفكير بيف المتفوقيف دراسيا و العادييف  بينما ال توجد عند العادييف .توجد فروؽ في

( : بعنواف دافعية االنجاز و عالقتيما ببعض 777.و دراسة جينداؿ و مودسمي ) لصالح المتفوقيف .

، كما كشفت الدراسة عف  سمات الشخصية لدى تالميذ المرحمة االعدادية ، و التي توصمت إلى أنو 

، كما اختمفت معيا فيما يخص لدى عينة مف الذكور نبساط اال و لدافعية لإلنجازارتباط موجب بيف ا

ارتباط سمبي بيف  رو ظيالعالقة بيف دافعية االنجاز و سمة القمؽ لدى افرا العينة التو توصمت إلى 

 .ظيرت عالقة سمبية  بيف القمؽ و االنبساط كما  الدافعية لإلنجاز و القمؽ لدى عينة الذكور
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 االستنتاج العام 

توصمنا مف خالؿ النتائج التي تحصمنا عمييا مف الدراسة الميدانية إلى تدعيـ الجانب النظري الذي 

تعرضنا مف خاللو إلى متغيرات البحث المتمثمة في التوافؽ الدراسي و دافعية االنجاز لدى المراىؽ 

 المتمدرس بالمرحمة المتوسطة .

الحصائية صحة الفرضية العمة التي تنص عمى و جود عالقة ارتباطية و اتضح مف خالؿ المعالجة ا

موجبة ذات دالة احصائية بيف التوافؽ الدراسي و دافعية االنجاز ، حيث و جدنا أف معامؿ االرتباط 

r=0.77  7.76و ىي قيمة مرتفعة عند مستوى داللة . 

راىؽ المتمدرس ، و كؿ التغيرات التي تطرأ فسرنا ىذه العالقة بطبيعة المرحمة العمرية التي يمر بيا الم

 عميو : الجسدية النفسية ، العقمية ، و االجتماعية .

كذلؾ إلى المرحمة التعميـ التي يدرس بيا المراىؽ ،حيث اف تالميذ السنة الرابعة متوسط قد أصبحوا أكثر 

ية امتدت ألربع سنوات االمر قدرة عمى االنخراط في البيئة المدرسية و ذلؾ راجع إلى مروىـ بخبرة تعميم

 . عمى مساره الدراسي مف خالؿ أسموب تفاعمو و تعاممو مع العناصر التربوية الذي يمكف أف يؤثر

كما تطرقنا إلى طبعة العالقة مع البيئة المدرسية بكافة مكوناتيا ) أساتذة ، زمالء ، منياج ، المدرسة ( و 

 لما ليا مف دور في تحقيؽ التوافؽ الدراسي الذي بورة يؤثر في تحقيؽ دافعية االنجاز . 

ت دالة احصائيا بيف التوافؽ بالنسبة لمفرضية الجزئية األولى التي تقر بوجود عالقة ارتباطية موجبة بيف ذا

 r=0 .73مع االساتذة و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس بالمرحمة المتوسطة . حيث قدرت قيمة 

و بالتالي تيف أنو كمما التوافؽ مع االساتذة زادت دافعية االنجاز لدى عينة الدراسة عند مستوى الداللة 

7.76. 
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توجد عالقة ارتباطية موجبة بيف ذات دالة احصائيا بيف التوافؽ مع  أما الفرضية الثانية التي تقوؿ أنو

 =rالزمالء و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس بالمرحمة المتوسطة حيث قدر معامؿ االرتباط ب

و التي توصمت إلى أنو ال توجد عالقة ارتباطية بيف التوافؽ مع الزمالء و دافعية االنجاز و ىذا  0.16

 و توجد عوامؿ أخرى تساىـ في زيادة دافعية االنجاز عمى غرار العالقة بالزمالء .  يعني أن

بيمنا الفرضية الجزئية الثالثة التي مفادىا وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف ذات دالة احصائيا بيف التوافؽ 

 r=0.55عامؿ مع المنياج و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس بالمرحمة المتوسطة، حيث قدر م

 . 7.76عند مستوى الداللة 

أما الفرضية الجزئية الرابعة التي تقر مفادىا وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف ذات دالة احصائيا بيف 

التوافؽ مع المدرسة و دافعية االنجاز لدى المراىؽ المتمدرس بالمرحمة المتوسطة، حيث قدر معامؿ 

r=0.77  وىذا يعني أف توافؽ المراىؽ المتمدرس مع المدرسة بكؿ  .    7.76عند مستوى الداللة

 أقساميا مف إدارييف و مسؤوليف ... يساىـ في زيادة دافعية االنجاز .

كما قمنا بمقارنة ىذه النتائج بنتائج الدراسات السابقة أيف وجدنا أنيا تتفؽ معيا إلى حد ما و مف بيف ىذه  

 الدراسات نجد دراسة :

وجد عالقة موجبة بيف التوافؽ المدرسي و دافعية اإلنجاز لدى تالميذ  توصمت إلى التيرياش و شنوف 

  الرابعة متوسط

توجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى دافعية االنجاز لدى  التوصمت إلى دراسة نعيمة جاري 

دراسي لدى تالميذ توجد فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى التوافؽ ال، و أنو تالميذ السنة ثانية ثانوي 

 السنة ثانية ثانوي
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و نستنتج في األخير : وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التوافؽ الدراسي و دافعية االنجاز لدى المراىؽ 

المتمدرس بالمرحمة المتوسطة . و بيف أبعاد التوافؽ الدراسي ) االساتذة ، المنياج ، المدرسة ( و أف بعد 

باألىمية البالغة في زيادة دافعية االنجاز و انما ىناؾ اعتبارات أخرى عمى التوافؽ مع الزمالء ليس 

 خالؼ ذلؾ .

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 د

 التوصيات و االقتراحات :

 بناءا عمى النتائج المتحصل عمييما من خالل البحث الذي قمنا بو ارتأينا تقديم مجموعة من االقتراحات 

 و التوصيات التالية : 

  النفسية و االجتماعية و ذلك بفيم و معرفة مختمف ضرورة االىتمام بالمراىق كفرد لو مشاكمو

مطاىر النمو في ىذه المرحمة و التي يمكن ان تؤثر عمى مساره الدراسي فالنجاح يعتمد عمى مدى فعالية 

 المراىق و المرتبطة بحسن توافق الدراسي .

 ق التوافق عمى المدرسة تعديل سموك سموكات المراىقين المتمدرسين و العمل عمى إدماجيم لتحقي

       مع البيئة المدرسية ، و ذلك بتوفير الظروف المناسبة لذلك و تقديم الفرصة لممراىق إلظيار قدراتو

 و كفاءاتو دون ضغط أو تسمط .

 يجب عمى االساتذة أن يسعى إلى تنمية شخصية المراىق المتمدرس من حيث إثبات ذواتيم     

 قدوة العمية ، و الذي لديو أكبر التأثير عمى المراىق المتمدرس .و تقدير ذاتيم و ذلك العتبار االستاذ ال

  عمى المستشارين التربويين فتح باب الحوار و المناقشة مع المراىق المتمدرس لمساعدتو في

التغمب عمى الصعوبات التي يمكن ان تواجيو في التعامل مع االساتذة أو المواد الدراسية أو الزمالء 

 ..... 

  المسؤولين في المؤسسات التربوية إلى أىمية التوافق الدراسي في زيادة دافعية االنجاز لفت انتباه 

 .لدى المراىق و المتمدرس و بالتالي نجاح العممية التعممية التعميمية 

  عمى المؤسسة التربوية ممثمة في طاقميا االدري والبيداغوجي و السعي لتحقيق أعمى دراجات

ين ، و ذلك من خالل توفير الجو المناسب و تطوير المناىج و التغير في التوافق الدراسي لممتمدرس



 
 ه

أساليب التدريس إلى أساليب فعالة ، و الحرص عمى تعزيز العالقات الفاعمة بين التالميذ بعضيم و بين 

 األساتذة . 

  . إجراء بحوث مشابية ليذا البحث عمى مراحل عمرية و دراسية مختمفة و مقارنة النتائج 

 يام ببحوث أخرى تتناول عالقة متغير التوافق الدراسي ، و متغير دافعية االنجاز  بعدد من الق

 المتغيرات األخرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 و

 الخاتمة :

يعتبر موضوع التوافق الدراسي و دافعية اإلنجاز من أىم المواضيع التي احتمت مكانة في عمم النفس 

بصفة خاصة و في عمم النفس االجتماعي بصفة خاصة ، و نالت حيزا كبيرا في الصخة النفسية ، حيث 

ذا الموضوع من خالل ىذه الدراسة لقيت اىتمام العديد من الدراسين و الباحثين . و تزداد أىمية دراسة ى

العينة التي تناولناىا و التي تتمثل في المراىق المتمدرس ، و تعتبر الحياة سمسمة من عمميات التوافق 

        متوازنة و يرضي بيا ذاتو  سموكياتالمستمرة ، فالمراىق يحاول قدر االمكان أن نكون لو استجابات و 

رغباتو ، و نجاح المراىق في تحقيق التوافق معناه و ترضي االخرين و ىي موجة إلشباع حاجاتو و 

وصولو إلى الصحة النفسية و تحقيق توازنو النفسي الذي يدل عمى االستقرار في شتى المجاالت االسرية 

، المدرسية . و تبقى المدرسة الوسط الذي ينمو فيو المراىق بعد االسرة ، و أين يقضون فترة طويمة من 

سالة تربوية تيدف إلى ما ىو أشمل و أوسع من مجرد التعميم و تحصيل المعرفة ، حياتيم ، كما أن ليا ر 

        بل إلى تكوين شخصية المراىق و رعاية مطالب نموه و العمل عمى تحرير طاقاتو و استعداداتو 

و استغالليا في المجال الدراسي من أجل النجاح . و لذلك حت يحقق المراىق المتمدرس مستوى عالي 

التوافق الدراسي البد من القائمين عمى العممية التربوية من اساتذة و إداريين و مسؤولين و مستشاري  من

التربية عمى تحويل دافعيتيم من مجرد طاقة كامنة غمى استعداد و رغبة مستمرة في االنجاز و ذلك ضمن 

 جو دراسي يشجع عمى الدراسة و التوافق . 

المكونات األساسية في العممية التعممية و ضرورة إيجاد حل لعدم توافق  اما التوافق الدراسي فيعتبر من

التالميذ دراسيا و ذلك بتضافر كل الجيود من أخصائيين تربويين و ىيئات تدريس لتغمب عمى ىذا 

المشكل الذي يعاني منو العديد من التالميذ . فالمراىق المتوافق دراسيا ترتفع لديو دافعية االنجاز و 

 داؤه و تحصيمو الدراسي الجيد .يحسن أ



 
 ز

و قد كشفت دراستنا الميدانية و النتائج التي توصمنا إلييا  إلى و جود عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق 

الدراسي و دافعية االنجاز لدى المراىق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة . و الذي يتحدد بمدى إشباع 

جتماعية لتحقيق األىداف التي يريد الوصول إلييا ، و لذلك تبقى المراىق لرغباتو النفسية و مطالبو اال

الدافعية لإلنجاز مرتبطة بجوانب الفرد الشخصية االجتماعية مختمف عوامل التوافق و بعممية التعمم 

أن تساىم ىذه الدراسة و لو قميل في تزويد الطالب المتمدرس  نرجو)البيئة المدرسية ( ارتباطا وثيقا . لذا 

في عمم النفس بما يتعمق بموضوع التوافق الدراسي و دافعية اإلنجاز و الذي يمكن عمى أساسو التطرق 

إلى دراسات أخرى مكممة و ذلك بدراسة متغيرات أخرى كعالقة التوافق الدراسي بتقدير الذات أو التحصيل 

لمكانة االجتماعية و عمى مستويات دراسية أخرى ، و ىذا لموصول إلى دراسات عممية تفيدنا الدراسي أو ا

 و تفيد الجميع .
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 أوال : البيانات :

 الجنس : ذكر                        أنثى  

 السن .....................

 ثانيا : التعليمات :

 عزيزي التمميذ ......عزيزتي التمميذة 

يقيس مستوى دافعية اما الثاني  إحداىما يقيس مستوى التوافق الدراسي مقياسين  تحتوي عمىإليك ىذه  االستمارة التي 
االنجاز ، المطموب منك كتمميذ أن تبين رأيك نحو كل عبارة من ىاذين المقياسين ، عمما أنو ال توجد إجابة صحيحة و 

 أخرى خاطئة ليذه العبارات ، لذا نرجو أن تعبر إجابتك عن حقيقة ما تشعر بو .

 يقة االجابة :طر 

( تحت إحدى xبعد قراءة كل عبارة من عبارات المقياسين بعناية ، يمكنك التعبير عن رأيك و ذلك بوضع عالمة )
 ( بشدةال أوافق ، ال أوافق  محايد ، ، أوافق ، بشدةالخيرات األربعة المرفقة مع المقياس حسب شعورك ) أوافق 

 مالحظة هامة :

 ه االستمارة ال تستخدم إال ألغراض عممية البيانات المصرح بيا في ىذ

 الرجاء االجابة عمى كل عبارة من عبارات المقياس 

 وشكرا لتعاونكم                                                              الرجاء و ضع عالمة واحدة أمام كل عبارة



أوافق  العبارات الرقم 
 بشدة

ال  محايد أوافق
 أوافق

 ال
أوافق 
 بشدة

      أشعر بوجود تعاون بيني و بين غالبية أساتذتي 1
      أساتذتي مواجية أتجنب  2
      أشعر برغبة في الخروج من قاعة الدراسة أثناء شرح االستاذ 3
      أساتذتي احتراما ليممقابمة  أخجل 4
      ةالدراسيع ضافي مو  االساتذةأناقش  5
      يشعرون نحوي بالمودة االساتذةأعتقد بأن معظم  6
      أتردد كثيرا في أن أسأل األستاذ عما ال أفيمو 7
      ي لإلجابةتأخشى االجابة عمى سؤال االستاذ بالرغم من معرف 8
أجد صعوبة في التفاعل مع االساتذة عند شرحيم لممواد  9

 الدراسية
     

      التحدث مع االساتذة عما يشغمنيأجد صعوبة في  13
      نحو تعمم المواد الدراسية نيجذبيتدريس االستاذ  طريقةأن أرى  11
      استمراربألقى التشجيع من قبل اساتذتي  12
      أجد متعة في عرقمة سير الحصة لممدرسين 13
      االساتذةأشعر باالرتياح عند رؤية  14
      لي . تقييميمعادلين في  االساتذة 15
      القسم داخلمن قبل معظم زمالئي  في غير مرغوب وأشعر أن 16
      مع زمالئي المراجعةأرغب في  17
      يرى زمالئي أن مستواي أقل منيم 18
      أساعد زمالئي إذا طمبوا مني المساعدة 19
      التعامل مع زمالئيأجد سيولة في  23
      أشعر بأني موضع تقدير من زمالئي 21
      حسنةعالقتي ببعض زمالئي  22
      يتجاىمني  زمالئي في بعض المواقف 23
      أحيانا أشعر بالوحدة رغم تواجدي بين زمالئي 24
      أفضل االنعزال عن زمالئي 25
      أعاني دائما من سخرية زمالئي 26



      الفعالة تشتت تركيزي أثناء الدرس طرائق التدريس الغير 27
      لكثافة المنياجأجد صعوبة في فيم المقررات الدراسية  28
اقتراب أثناء  الدراسة  تركيزي عمىل تقم كثرة الدروس النظرية  29

 االمتحانات
     

لقمة الوسائل الدرس   شرح منما  فيم أجد صعوبة في  33
 التعميمية

     

      أعتقد بأن معظم المواد الدراسية صعبة يستحيل فيميا 31
      من المعمومات من كتب خارجية االستفادة أحاول 32
      أرى أن المواد الدراسية تمبي احتياجاتي المعرفية 33
      المواد الدراسية  التي نأخذىا مترابطة 34
      لممواد الدراسية . الجيدفيم الساعد في تالمدرسة وسائل    تقدم 35
      أفضل التغيب عن المدرسة كمما استطعت ذلك 36
      أتضايق من االلتزام بالنظام المدرسي 37
      المدرسةاذا تأخرت عن  بالقمقأشعر  38
      أرى أن المدرسة مضيعة لموقت 39
      لدي رغبة قوية في الدراسة 43
      المدرسيةأحافظ عمى المواعيد  41
      المعرفية كافة احتياجاتي المدرسة لي ال تمبي 42
      أحترم ادارة المدرسة حتى لو صدر منيم ما يضايقني 43
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 زمالئي 
     

      عالقتي مع أصدقائي أىم عندي من الدراسة  7
      أرغب في أن أكون في الصدارة في الصف الدراسي  8

      الدراسي بنجاح.لتحصيمي  الفخرأشعر ب 9
      .أسعى إلى االستفادة من كل فرصة في حياتي العممية  10
      أىتم بواجباتي المدرسية  11
      واجيتني مشكمة ما ما إذا في الدراسة  ال يقل حماسي 12
      أسعى جاىدا لتحقيق االىداف بطريق إيجابية  13

      أعتقد أن الوصول إلى اليدف غالبا مسألة حظ  14

      االىداف تحقيق أشعر بالخوف اتجاه  15

      أبحث عن االىداف السيمة    16

      دين تيأختار أصدقائي من التالميذ المج  17

      صعوبات ال أثناء مواجيةأسعى إلى بناء أىداف بديمة   18

       أعمل عمى تحقيق أىداف وفق خطة واضحة في ذىني  19

       ما  و أىدافي كمما نجحت في تحقيق ىدفمتن  20

      النجاح ىو اليدف االكبر في حياتي  تحقيق 21

     عمى درجات منخفضة  يلو حصل االستاذأشعر بالخجل من  22



 عما يظنو بي 
      أحب المدرسة عندما ال يكون فييا امتحانات  23

أجتيد بجد في تحصيمي الدراسي لمحصول عمى أعمى  24
 العالمات 

     

      أشعر أن نجاحي في الدراسة يكسبني االحترام   25

      شرح االستاذ أثناء الدرسل أىتم 26

      إن ما أشرحو من موضوعات دراسية تثير اىتمام زمالئي 27

      أتجنب االنشطة التي  تتطمب جيدا 28

      المنزلية أأجل واجباتي 29

      متنوعة معرفية أممك اىتمامات  33

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      أناقش زمالئي في بعض المواد الدراسية بغرض التوضيح 31

  أحب االطالع عمى ما يجري من تطور عممي و ثقافي 32
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   أبدأ واجباتي المنزلية دون تأخير 33
 

   

   بكل الوسائل توجينيأستمر في حل المشكالت التي  34
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عمما بأننا بصصد القيام بدراسة  يطيب لنا أن تقدم لكم بجزيل الشكر عمى جيودكم التي تبذلونيا ، و نفيدكم
ميدانية في إطار بحث مكمل لنيل شيادة الماستر في عمم النفس االجتماعي بعنوان التوافق المدرسي و 
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 ية االنجاز لدى تالميذ الرابعة متوسط .. توجد عالقة ارتباطية بين التوافق مع االساتذة و دافع5
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 اختبار التوافق المدرسي :
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مع 

 االساتذة 
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 شرح االستاذ 
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التوافق  
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 الزمالء 

.أشعر بأني غير مرغوب بي من قبل معظم 56
 زمالئي في القسم 
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 منيم 
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فيم . ان ما تقدمو  المدرسة من وسائل يساعد في 37
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 الدراسة 

    

.أرغب في أن أكون في الصدارة في 8
 الصف الدراسي 
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 ممخص الدراسة .

وجود عالقة ارتباطية بين من األهداف المتمثمة في الكشف عن  متحققما هي إال محاولة ل الدراسة الحالية

، تكونت عينة الدراسة التوافق الدراسي و دافعية اإلنجاز لدى المراهق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة 

المة ) متوسطة من إحدى متوسطات مدينة قتمميذ و تمميذة بطريقة المسح الشامل  56األساسية من 

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة  -انطالقا من فرضيات الدراسة التالية : بودهان عبد اهلل ( 

د عالقة ارتباطية موجبة ذات داللو إحصائية و وج -إحصائية بين التوافق مع األساتذة و دافعية اإلنجاز ، 

وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين  -ة اإلنجاز ، بين التوافق مع االساذة و دافعي

التوافق مع المنهاج و دافعية اإلنجاز ، _ وجود عالقة ارتباطية بين التوافق مع المدرسة و دافعية االنجاز 

 لدى المراهق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة . 

لدراسة المتغيرات عن طريق  االرتباطي  الوصفيالمنهج لفرضيات اعتمدت هذه الدراسة و لمتأكد من هذه ا

       بند  34لتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أداتين و هما مقياس التوافق الدراسي مكون من  تطبيق 

و بعد المعالجة ( .  6102 – 6105بند خالل السنة الدراسية )  43و مقياس دافعية اإلنجاز مكون من 

أظهرت النتائج عمى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات  SPSSاالحصائي االحصائية باستخدام البرنامج 

      داللة إحصائية بين التوافق الدراسي و دافعية اإلنجاز لدى المراهق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة ، 

    موجبة بين ذات داللة إحصائية بين التوافق مع األساتذة ، المنهاج ، المدرسة و وجود عالقة ارتباطية 

       و دافعية اإلنجاز  و ان هناك عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين التوافق مع المنهاج

و دافعية اإلنجاز ، باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق مع المدرسة و دافعية اإلنجاز 

. كما أسفرت عن عدم وجود  1.110لدى المراهق المتمدرس بالمرحمة المتوسطة عند مستوى داللة 

 عالقة ارتباطية بين التوافق مع الزمالء و دافعية اإلنجاز لدى المراهق المتمدرس .



التوافق الدراسي ، التوافق مع االساتذة ، التوافق مع الزمالء ، التوافق مع المنهاج  :  الكممات المفتاحية
 التوافق مع المدرسة ، دافعية اإلنجاز .

Résumé : 

L'étude actuelle est seulement une tentative de vérifier les objectifs de la 
divulgation de l'existence d'une corrélation entre le consensus académique et 
la motivation de réussite parmi étape intermédiaire étudiants adolescents, 
échantillon comprenait l'étude de base de 65 étudiants et un élève d'une façon 
une enquête exhaustive sur l'une des moyennes de Guelma City (moyenne 
Bodhan Abdullah ) basé sur l'étude des hypothèses suivantes: - il existe une 
corrélation positive statistiquement significative entre la compatibilité avec la 
relation des enseignants et la motivation de réalisation, - il existe une 
corrélation positive entre la compatibilité Dalalo statistique avec Alasazh et la 
motivation de réalisation, - il existe une corrélation positive relation 
statistiquement significative Entre la compatibilité avec le programme et la 
motivation réalisation, _ il existe une corrélation entre la compatibilité avec la 
motivation et la réussite scolaire parmi étape intermédiaire étudiants 
adolescents . 

Et pour que ces hypothèses de cette étude ont adopté la corrélative 
d'approche descriptive pour étudier les variables en appliquant à la réalisation 
des objectifs de l'étude ont été appliqués deux outils et deux échelle 
compatibilité académique composée de 43 point et à l'échelle de motivation de 
réalisation composée de 34 point au cours de l'année scolaire (2016-2017). 
Après un traitement statistique en utilisant les résultats SPSS programme 
statistique a montré la présence de corrélation positive statistiquement 
significative entre le consensus académique et la motivation de réussite parmi 



étape intermédiaire étudiant adolescents, et il y a une corrélation positive entre 
une relation statistiquement significative entre la compatibilité avec les 
enseignants, le programme, l'école et la réussite relation motivation et qu'il 
existe une relation de corrélation positive statistiquement significative entre la 
compatibilité avec le programme et la motivation réalisation, en plus d'avoir une 
corrélation positive entre la compatibilité avec la motivation et la réussite 
scolaire parmi étape intermédiaire Almtmadrs adolescents au niveau de 0,001. 
En outre, il a donné lieu à l'absence de corrélation entre la compatibilité avec 
les collègues et la motivation de réussite chez les adolescents étudiants  .  

Mots-clés: compatibilité académique, compatibilité avec les enseignants, 
compatibilité avec des collègues, la compatibilité avec la compatibilité du 
programme avec l'école, la motivation de la réussite. 


