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 شكر وعرفان

 

ر الجزيرل لكرل ن أتوجره بالشركأب لري يريطتمرام هرذا الرسرالة ثرم هلل العلي القدير ان أعانني على إشكر اأ
خص بالذكر عمادة الدراسات العليا في جامعة القد  علرى أو  ،نجاز هذا الرسالةإمن كان لي عونا في 

تاحتها الفرصة لي إلرعا  كمال الدراسة. يتها للعلم وا 
 

 لمرا قدمره لري مرن رعايرة سـمير شـقير /دكتورلرتوجه بالشكر والتقردير لأومن هذا المنطلق يطيب لي أن 
 تمرام هرذا الرسرالةإلما قدمه مرن مسراعدة فري  عفيف زيدانلدكتور/ لمتابعة، ومشورة، والشكر والتقدير و 
  .محسن عدسشكر عميد الكلية الدكتور/ وأ
 

، واالخروة مرردراء ومررديرات اإلسررتبانةوال ننسرى الشرركر الموصرول لالخرروة المحكمرين الررذين تفضررلوا بتحكريم 
خرص أتمام هذا الدراسة و إالعون والمساعدة في  اقدمو  نالمدار  وزمالئي من المرشدين والمرشدات الذي

 .مرفت حسونة /بالذكر مديرة مدرستي السيدة
 
نرررار دربررري زوجررري كمرررا اشررركر صرررديقاتي ألجنررردي المجهرررول الرررذي وقررر  بجرررانبي و شررركر جزيرررل الشررركر ااو 

التعليميرررة. مرررن دعرررم فررري مسررريرتيلررري لمرررا قررردمتاا  الكركـــي ءآالو  ناصـــر الـــدين/ لبنـــ  /ورفيقرررات دربررري



 

 

 

 ج    
 

 ملخص الدراسة:
 

العالقرة برين الضر وط األسررية ودافعيرةالتعلم لرد  طلبرة الثانويرة العامررة إلرى  التعرر  ةهردفت هرذا الدراسر
مدينررة فرري  والخرراص لتعلرريم العرراملفرري مدينررة الخليررل، وقررد طبقررت الدراسررة علررى بعرر  مرردار  الثانويررة 

طالبرا ( 307 )عينرة الدراسرة مرن( طالبا وطالبة وبل ت 3116مجتمع الدراسة من)  ، حي  تكونالخليل
% مرررن 10من الفررررعين العلمررري والعلررروم اإلنسرررانية بنسررربطالبرررة( 183)طالبرررا و (124)وطالبرررة، مرررنهم 
 .المجتمع األصلي

 
ومقيررا  دافعيررة الررتعلم ن تطرروير الباحثررة الضرر وط األسرررية مررمقيررا   لتحقيررق أغرررا  الدراسررة إسررتخدم

وقررررد تررررم حسرررراب لتحليررررل اإلسررررتبانه،  SPSSلقطررررامي، واسررررتخدمت الباحثررررة برنررررام  الرررررزم اإلحصررررائية 
 تحصيل الدراسي وفقا لمت يرات الدراسة الثالثة.لنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واإل

 
الض وط األسرية كانت عند طلبة الثانوية العامة   توصلت الدراسة إلى العديد من النتائ  أهمها، مستو 

فرروق ذات داللرة إحصرائية فري متوسرطات درجرات  وهنرا  فري مدينرة الخليرل مرا برين المتوسرط والمتردني
و  تعرز  إلرى مت يررات مسرتو  دخرل األسررة الخليرل مدينرة في العامة طلبةالثانوية لد الض وط األسرية 

توجررد فررروق ذات داللرررة إحصررائية فرري متوسررطات درجررات الضررر وط  الو ، الفرررا األكرراديمي وتعلرريم األب
 األسرية تعز  لكل من مت يري الجن  ومستو  تعليم األم.

 
 .دافعية التعلم لد  طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليلتوجدعالقةبين الض وط األسرية و 

 
 مثرل الثانويرة المرحلرة فري للطلبرة إرشرادية خردمات تقرديم توصرلت الباحثرة إلرى توصريات أهمها:ضررورة

 الضر وط مرع التعامرل فري مسراعدتهم أجرل مرن(  الجمعري التوجيره ولقراءات والمحاضررات النردوات)
 ضر وطا   تسربب التري برالمواق  األمرور توعيرةألولياء بررام  لرديهم، وعمرل الرتعلم دافعيرة وزيرادة األسررية
للرتعلم، ترم  دافعيرتهم زيرادة سربيل فري والمعنروي، المرادي الردعم وتقرديم الرتعلم بأهميرة توعيتهم مع ألبنائهم
 األبنراء، لرد  للرتعلم الدافعيرة لزيرادة الفعالرة باألسراليب تبصريرهم بهرد  للوالردين ارشرادية بررام  عمرل

 الدراسرة لمتتطررق دراسرية اخرومت يررات دراسريا   مجتمعرا   ، تتنراولالعنروان برنف  دراسرة اجرراء وضررورة
 وعالقتهرا األسررية الضر وط موضروا وتتنراول الحرالي الدراسة مجتمع على دراسة لذكرها، اجراء الحالية

 . الدراسي بالتحصيل
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The relationship Between the Family Pressures and Learning 

Motivation amongGeneralSecondary Education Students in the 

City of Hebron. 

 
ABSTRACT 
 This study aims at identifying the relationship between family 

pressures and the learning motivation among the Ggeneral Ssecondary 

Eeducation students in the city of Hebron. The study has been applied 

in some private and public secondary schools in the city of Hebron. The 

population of the study consists of ( 3116) male and female students 

and its sample consisted of ( 307 )male and female students; (124) male 

students and ( 183) female students from the scientific and 

humanitarian branches with a percentage of 10% of the original 

population. 

 

In order to achieve the purposes of the study, the researcher has 

developed and used the family pressures scale along with the Qatami’s 

learning motivation scale. The researcher used the Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) for analyzing the study questionnaires. 

The arithmetic means and standard deviations of the educational 

attainment have been calculated according to the three variables of the 

study. 

 

The study has addressed several conclusions, of which the most 

important were:the necessity of offering guidance services to students 

in the secondary stage such as seminars, lectures and collective 

guidance meetings in order to help them to deal with family pressures, 

to increase motivation for learning among them and making awareness 

programs for parents concerning situations which cause pressures for 

their children and making them aware of the importance of learning and 

providing material and moral support in order to increase their 

motivation for learning. 

 

 Guidance programs should be made for parents with the aim of making 

them insightful of effective methods for increasing motivation for 

learning among their children. It is necessary to conduct a study with 

the same title which deals with another study population and study 

variables which the present study did not mention. Finally, another 

study should be conducted on the population of the present study and it 

should deal with family pressures and their relationship with school 

achievement. 
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 لواأل الفصل 
______________________________________________________________ 

 يتهاأهمخلفية الدراسة و 
 

 المقدمة: 1.1
 

والمدرسررة هرري  ،نررات للمدرسررة، فالبيررت هررو مرورد اللبعالقرة تكامليررة تبادليررة األسرررةالعالقرة بررين المدرسررة و 
 الرذي وبالشركل بالتربيرة والتعلريم بالشركل الرذي يرتالءم مرع قردراتهم ومهراراتهم طرالبال هؤالء لو انالتي تت

هررري  انهرررأل ،ب التحصررريلي للطفرررلانرررحرررد كبيرررر عرررن الج إلرررى أيضرررا   مسرررؤولة األسررررةو  ،يتطلبررره المجتمرررع
ماء نإمثال  والتي تسهم في  الطفل الثقافية في البيت من خالل وسائل المعرفة، كالمكتبة حياة تثري التي

 اناألمرروالحررب تبعرر  فرري نفسرره  انالترري تمررنط الطفررل الحنرر المسررتقرة األسرررة نأكمررا  ،الرربذكرراء الط
التري تحتررم قيمرة التعلريم وتشرجع عليره  األسررةو  فعرالي،نسرتقرار والثبرات اإلتحقيرق اال وبالترالي ينةنأوالطم
 .عالية بدافعية التعليم يقبل على البالط تجعل

 
فكلمررا كانررت الدافعيررة  ، نجرراح الطالررب دراسرريا يتوقرر  علررى مقرردار مررا لديرره مررن دافعيررة نحررو الدراسررة نإ

ويهمرررل  أقرررو  كررران إنجرررازا أفضرررل وعلرررى النقررري  مرررن ذلررر  ترررنخف  همرررة الطالرررب ويقرررل ميلررره ل نجررراز
 لدية الدافعية نحو اإلنجاز. تحصيله الدراسي عندما تقل

 
مررن قبررل  كبيرررا   مررا  اهتمإ، فقررد القررت ن فرري المجررال التربررويالعررامليهتمررام إوتشرركل الدافعيررة للررتعلم موضررع 

عتبارها حالة داخلية تستثير سرلو  الفررد وتعمرل علرى توجيهره إتمين في المجال التربوي بالعديد من المه
، وتحدد هل سيتابع هدا األنحو هد  معين، والدافعية للتعلم تزيد من الجهود والطاقة المبذولة لتحقيق 

سرريقوم  أنررهم أ ؟جررازانإالطالررب مهمررة معينررة بحماسررة وشرروق ويثررابر علررى القيررام بسررلو  معررين حتررى يررتم 
داء مدرسرري أت  المعررززة للررتعلم، وتعررودهم علررى ا تحرردد النررواأنهرركمررا  ،بالعمرل بنرروا مررن الفتررور والالمبرراالة

 (. 2005 العتوم واخرون، م)نهاقر أفضل تحصيال من أفوعون للتعلم هم فضل، فالطلبة المدأ
 

التحصيل الرواقعي  أوجاز نحالة عقلية، وهي بذل  تختل  عن اإل أوتجاا إ إلىوتشير دافعية التحصيل 
مرا، فقرد يمتلر  الفررد  إختبرارداء أالردرجات التري ينالهرا الفررد بعرد  القابل للمالحظة، كما تجسد مرثال  فري

خرر ال يحقرق النجراح الرذي يرغرب فيره علرى نحرو آل أوفعا من الحاجة لتحصيل ولكرن لسربب مستو  مرت
 (.1985 ،نشواتي فعلي)
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مررن حيرراة  تراعرري متطلبررات كررل مرحلررة عمريررة نأالظرررو  المالئمررة ألبنائهررا عليهررا  األسرررةولكرري تهيرر  
نرراء بصررفة األبتراقررب سررلوكيات  نأ األسرررة وعلررى، سررتذكارم واإلنرراا المناسررب للررتعل، وترروفير المالرربالط

 .ت يرات ومالحظة ما يطرأ عليها من متميزة
 

 مشكلة الدراسة: 2.1
 

في رفع التحصيل الدراسي وتحسينه وارا  رئيسة، أو تساهم دمور التي تلعب أهنا  كثير من األ
بالعام الدراسي  كالمواق  التعليمية واألسرية واالجتماعية والنفسية المختلفة التي يواجهها الطلبة بدءا  

عن طرق البحو  والدراسات وانتهاء باالمتحان األخير لمرحلة الثانوية العامة، أصبط االهتمام يتزايد 
ا أن تحد من ، التي من شأنها أن تساهم في الكش  عن نقاط الضع  والمعيقات التي من شأنهالعلمية

ومن  وير التحصيل الدراسي لد  الطلبة،طخفاق، وكذل  نقاط القوة المساهمة في تدافعية الطلبة أو اإل
طالب، العوامل النفسية كالدافعية ومستو  الطموح، وهي تتأثر لالعوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي ل

، ومن المالحظ ضع  االهتمام بالعامل سرية التي يتعر  لها الطالب وط األبالض وط النفسية والض
حد  فجوة كبيرة بين السياسات التعليمية وبين مر الذي أاألسياساتنا التعليمية، طالب في لالنفسي ل

 واقع الطالب.
 

سية التي من العوامل النف ا  ومن خالل عمل الباحثة في مجال اإلرشاد التربوي وجدت بأن هنا  كثير 
تعلم، ولعل من لية لالدراسي والتي تكون  كمثبطات لالجتهاد والدافع تعمل كعائق أمام تحصيل الطلبة

ومنها ما يتعلق باألسرة والمجتمع الذي يعيش فيه الطالب والتي بالطالب برز هذا العوامل ما يتعلق أ
 تعمل على إضعا  مستو  دافعية التعلم والتحصيل الدراسي للطالب.

 
مررن الدافعيررة تردني  إلررىالترري ترؤدي  األسرربابالتعررر  علرى ومرن هنررا أترت فكرررة هرذا الدراسررة فرري محاولرة 

 -:اآلتيجابة على السؤال الرئي  اإلخالل 
 

 العامة  في مدينة الخليل؟ الثانويةية و دافعية التعلم لد  طلبة سر ما العالقة بين الض وط األ
 
 أسئلة الدراسة: 3.1 
 

 :تيةاآلسئلة الفرعية ألوينبثق من السؤال الرئي  ا
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 العامة في مدينة الخليل ؟ الثانويةية لد  طلبة سر ما مستو  الض وط األ: لوالسؤال األ 

 
العامرة فري  الثانويرةية لرد  طلبرة سرر هل توجد فروق في متوسطات درجرات الضر وط األ: السؤال الثاني

سرررة، مسررتو  ، مسررتو  الرردخل لأالجررن ، الفرررا األكرراديميمت يرررات الدراسررة ) إلررىمدينررة الخليررل تعررز  
 (؟األم، مستو  تعليم األبتعليم 

 
 العامة في مدينة الخليل؟ الثانويةلد  طلبة  األكاديميما مستو  دافعية التعلم السؤال الثالث:

 
العامررة فرري  الثانويررةلررتعلم لررد  طلبررة لهررل توجررد فررروق فرري متوسررطات درجررات الدافعيررة : الســؤال الرابــع

سرررة، مسررتو  دخل لأ، مسررتو  الرراألكرراديميمت يرررات الدراسررة ) الجررن ، الفرررا  إلررىمدينررة الخليررل تعررز  
 (؟األم، مستو  تعليم األبتعليم 

 
العامرة فري  الثانويرةية و دافعيرة الرتعلم لرد  طلبرة سر هل توجد عالقة بين الض وط األ: السؤال الخامس
 مدينة الخليل ؟

 
  فرضيات الدراسة: 4.1

 

 ة:اآلتيالفرضيات  إختبارتم سئلة الدراسة أابة على ول ج
 

 : لو األ الفرضية 
( فري متوسرطات درجرات الضر وط α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللرة ) ال
 .ثى (انمت ير الجن  ) ذكر،  إلىالعامة في مدينة الخليل تعز   الثانويةية لد  طلبة سر األ
 

 :يةانالفرضية الث
درجرات الضر وط ( فري متوسرطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللرة )

علرروم )علمرري،  األكرراديميالفرررا  مت يررر إلررىالعامررة فرري مدينررة الخليررل تعررز   الثانويررةية لررد  طلبررة سررر األ
 .(انسانية
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 :الفرضية الثالثة
( فري متوسرطات درجرات الضر وط α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللرة )

، عرررال  ) األسررررةمسرررتو  دخرررل  مت يرررر إلرررىالعامرررة فررري مدينرررة الخليرررل تعرررز   الثانويرررةية لرررد  طلبرررة سرررر األ
 .(متوسط، منخف 

 
:الفرضية الرابعة  

( فري متوسرطات درجرات الضر وط α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللرة )
بكررالوريو   )األبمسررتو  تعلرريم مت يررر  إلررى العامررة فرري مدينررة الخليرل تعررز  الثانويررةية لررد  طلبررة سرر األ

 .( أقلفأعلى، دبلوم، ثانوية عامة ف
 

 :الفرضية الخامسة
( فري متوسرطات درجرات الضر وط α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللرة )

بكررالوريو  ) األممسررتو  تعلرريم مت يررر  إلررى العامررة فرري مدينررة الخليررل تعررز  الثانويررةية لررد  طلبررة سررر األ
 .(أقلدبلوم، ثانوية عامة ففأعلى، 

 
 :الفرضية السادسة

وعالقتهرا  سررية( فري الضر وط األα ≤ 0.05ال توجد فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتو  الداللرة )
 .العامة في مدينة الخليل الثانويةبدافعية التعلم لد  طلبة 

 
  الدراسة: أهداف 5.1

 

 :إلىتهد  الدراسة الحالية 
 
 العامة في مدينة الخليل. الثانويةية لد  طلبة سر مستو  الض وط األ إلىالتعر  ال : أو 

 العامة في مدينة الخليل. الثانويةمستو  دافعية التعلم لد  طلبة  إلىالتعر  ثانيا : 
تعرز  والتري  العامرة الثانويرةالرتعلم لرد  طلبرة  ية ودافعيرةسرر التعر  على العالقة بين الض وط األثالثا : 
، مسررتو  األبسرررة، مسررتو  تعلرريم ، مسررتو  الرردخل لأاألكرراديميمت يرررات الدراسررة ) الجررن ، الفرررا  إلررى

 في مدينة الخليل. (األمتعليم 
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 ية الدراسة:أهم 6.1
 

بح  في نتائ  هذا همية التي تحظى بها شهادة الثانوية العامة في فلسطين تجعل من الان األ
تش ل القائمين في قطاا التربية والتعليم وغالبا ما تنحصر في هتمامات الكبر  التي االمتحان من اإل

تقديم أرقام عن نسب النجاح والرسوب في االمتحان فقط، دون البح  في معرفة الجوانب األخر  التي 
ترتبط بهذا االمتحان والتي تحدد نتائجه، وعلى هذا األسا  أرتأت الباحثة تسليط الضوء على هذا 

 سرية تؤثر على دافعية الطالب لتعلم.عرفة ما إذا كانت البيئة األ ية مالنقطة، وذل  ب
  

 ترجع أهمية الدراسة إلى عدة نقاط أهمها:
 

ئة المستهدفة، حي  يمثل طالب فهمية الن أميتها من الناحية النظرية أهمتكتسب هذا الدراسة 
المرحلة ليكونو أفرادا  صالحين عدادهم في هذا نواة المستقبل حي  يتم إوطالبات الثانوية العامة 

 ومنتجين في المجتمع.
 

كما تكتسب هذا الدراسة أهميتها من ندرة األبحا  في هذا الموضوا حسب علم الباحثة، حي  تمثل 
هذا الدراسة أحد اإلضافات في مجال الدراسات التي تناولت دافعية التعلم لما للموضوا من أهمية في 

 العلمي.حياة الطلبة ومستقبلهم 
 

سرية لبة الفلسطيني في مجال الض وط األالدراسات التي تناولت مجتمع الطأوائل تعد هذا الدراسة من 
 ودافعية التعلم.

 
ب ومت يرررات مختلفررة لررم انررجو  لو افاقررا  لدراسررات أخررر  تتنررآالتطبيقيررة قررد تفررتط هررذا الدراسررة  يررةهماأل أمررا

ون من انلطلبة الذين يعلرشادية وقائية وعالجية إتساعد في وضع برام  ، و ةتتطرق إليها الدراسة الحالي
 .وضع  الدافعية لتعلم يةسر الض وط األ

 
 الدراسة: محددات 7.1

 

   في مدينة الخليل. الثانويةالمدار  ية: انالحدود المك -1
 .م2015/ 2014من العام الدراسي  لو األالفصل الدراسي ية : انالحدود الزم -2



 

 

 

   6 
 

المسررجلين فرري  ا نرري عشررر مررن مرردار  الررذكور ومرردار  اإلان: طلبررة الصرر  الثررالبشــرية الحــدود -3
 .( دبيأعلمي،  لفروا الدراسة ) 2014/2015سجالت التربية والتعليم وسط الخليل للعام الدراسي 

 
 إجرائيًا. تعريف المصطلحات نظريًا و 8.1

 

 :يةسر الضغوط األ
 

ا تلر  الضر وط التري تتضرمن كرل القرو  )المشركالت( والظرررو  أنهرعلرى (Neuman, 1983)يعرفهرا 
المقصررررود،  )عبرررردعرفتاهررررا و ، األسرررررةسررررتقرار نظررررام ا  عرررردم ثبررررات و  إلررررىتررررؤدي  نأوالمواقرررر  الترررري يمكررررن 

يهم نوعرا مرن مطالرب تفرر  علر أولظررو   ؤهمران وأبنااهي حالة يتعرر  فيهرا الوالرد (2006عثمان،و 
رات طويلة ترزداد هرذا الحالرة ستمرت لفتا أوالمطالب  أوزدادت وطأة تل  الظرو  اعدم التوافق، وكلما 

  .ةر خطو 
 

الضر وط  اسرتبانة : هي الدرجات التري يحصرل عليهرا المفحروص علرىية اجرائيا سر تعريف الضغوط األ
 ية في الدراسة الحالية.سر األ
 

ــة الــت النفسرريةالداخلية او الخارجيررة للفرررد الترري تحررر  تعررر  الدافعيررة بأنهررا عبررارة عررن الحالررة : علمدافعي
ترى يتحقرق ذلرر  الهرد  )قطررامي، ه نحررو تحقيرق غرر  معررين وتحرافظ علرى اسررتمراريته حهرسرلوكه وتوج

2000) 
 

افعيرة الرتعلم هري الردرجات التري يحصرل عليهرا المفحروص علرى مقيرا  د: إجرائيـاتعريف دافعيـة الـتعلم 
 .في الدراسة الحالية
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يانالث الفصل  
______________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الً أو 
 

 مفهوم الضغوط النفسية 1.2
 
فهري  في مواق  متباينة  الض وط النفسية إحد  ظواهر الحياة اإلنسانية التي يتعر  لها اإلنسان تعد

عرادة التوافرق مرع البيئرة، وظراهرة الضر وط ال تختلر  عرن ب قيرة الظرواهر النفسرية تتطلرب منره التوافرق، وا 
فمحاولرة  علرى نحرو سرلبي،نساني، وال تكون دائما  ، فهي من نوات  مالزمة الوجود ال حباطكالقلق، واإل

خفاق ازداد اهتمام علماء النف  فري وقد ه في الحياة، الهروب منها تعني بوضوح نقص فعاليات الفرد، وا 
وعلرى المسرتو  الفرردي،  ،صرحة الفرردالسنوات األخيرة بدراسة الض وط النفسية لما لها من أهمية علرى 

    .( 2000زمات النفسية. ) الطالا، لقا  من كوننا في عصر الض وط واألوالجماعي منط
 

شأ من عقبات من الدوافع القوية، وهو إحباط ين أكثر أومن إحباط دافع وتنشأ الض وط النفسية السلبية 
العقبررات  نأنتيجررة الصررراا بررين الرردوافع والقرريم، غيررر  أوشخصررية  أوقتصررادية ا أوجتماعيررة، ا أوماديررة 

الخارجيررة ليسررت فرري ذاتهررا مصررادر ل حبرراط والقلررق عنررد جميررع النررا ، بررل يتوقرر  تأثيرهررا علررى وقعهررا 
وصداها في مختل  النفو ، فالبؤ  في ذاته ال يحر  النرا  برل الشرعور باليرأ ، وبعبرارة أخرر  لري  

 (.  2003الزيناتي،  المهم هو الموق  الخارجي بل كيفية إدرا  الفرد وشعورا به )
 

المواقرر   أوالوراثيررة  أوالبيئيررة  أوب مجموعررة مررن التراكمررات النفسررية، ضرر وط الحيرراا تتولررد بسررب نأكمررا 
زمرات، والتروترات، والظررو  الصرعبة القاسرية التري مر بها الفرد مما قرد ينرت  بعر  األالشخصية التي ي

نفسررية  ثرارا  آا، وقرد تترر  المثيرررة لهرسرتمرت الظررو  اا قرد تبقررى وقترا طرويال إذا مرا أنهربرل هرا الفررد هيواج
 .( 2001الجرادين، عميقة )

 
النفسري، ومررا ينشررأ  نررهاعلررى صرحة الفرررد وتوازنره، كمررا تهردد كي الضر وط تمثررل خطررا   نأومرن المعرررو  

عنها من آثار سلبية، كعدم القدرة على التكي  وضع  مستو  األداء والعجز عن ممارسة مهام الحيراة 
أسرراليب التعامررل مررع هررذا الضرر وط  نإا  النفسرري، فررنهررالدافعيررة للعمررل والشررعور باإلخفررا  نا  اليوميررة، و 

المناسررررب  سررررلوبسررررتدل علررررى معرفررررة األأإذا مررررا  انسررررنهرررري الحلررررول السررررحرية إلعررررادة التوافررررق عنررررد اإل
ا أنهيسرتجيب بطريقرة مرن شر نرهإمرع الموقر  ف انسرنلشخصيته، وهنا تكمن الصعوبة، فحينما يتعامرل اإل

 .( 2009 دلو، أبو ) تقليل األزمة ومعالجة المشكلة. أوالهروب  أوتساعدا على التجنب  نأ
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ن جانرب المهتمرين بالصرحة النفسرية على الرغم من الكتابرات المختلفرة حرول موضروا الضر ط النفسري مر

 والبدنيرة، أو مفهرروم الضرر ط أو الضر وط ال تعنرري الشرريء نفسرره لهرم جميعررا ، ومررع ذلر  يمكررن القررول بررأن
العامررل المشررتر  فرري تعريفررات العديررد مررن المهتمررين والبرراحثين فرري المجررالين المررذكورين هررو الحمررل الررذي 

  أو يتوافررق مررع الت ييررر الررذي يقررع علررى كاهررل الكررائن الحرري ومررا يتبعرره مررن اسررتجابات مررن جانبرره ليتكيرر
ئا  ملموسرا ، أو من إطرار إيجراد تعرير  محردد للمفهروم ألنره لري  شريكمن المشركلة الرئيسرة ضرهه، وتيواج

واضررط المعررالم مررن السررهل قياسرره، ف البررا  مررا يسررتدل علررى وجررود الضرر وط مررن خررالل اسررتجابات سررلوكية 
 (. 2000معينة ) عسكر، 

 
عصرراب ن(. هرري حالررة مررن الترروتر النفسرري الشررديد واإل 2001 عبررداهلل، ) والضرر وط النفسررية كمررا عرفهررا

ضرطراب فري ل التوازن، واالختالأ ط على الفرد تحد  عندا حالة من يحد  بسبب عوامل خارجية تض
خسرارة مت يرات بيئية خارجية كالطالق، والوفراا، وال إلىصادر الض وط كثيرة منها ما يرجع وم، السلو 

مت يررررات داخليرررة كالصرررراا النفسررري، والطمررروح الزائرررد، والتنررراف ،  إلرررىمرررا يرجرررع ومنهرررا الماديرررة، الهجررررة، 
  .كيروطريقة التف

 
ا الظررو  المرتبطررة بالضر ط، والتروتر، والشردة الناتجرة عررن أنهرفعرر  الضر وط ب ( 2001 ،ان)عثمرأما

المتطلبات التي تستلزم نوعا من إعادة توافقه عند الفرد وما ينت  عن ذل  من آثار جسمية، ونفسية وقد 
 .والقلق انحباط والحرمتنت  الض وط كذل  من الصراا، واإل

 
فعاليررة حررادة نإسررتجابة إ إلررىخررارجي يررؤدي  أوأي ت يررر داخلرري  :اأنهررب ( 2005ابررراهيم،  ) كمررا عرفهررا
فعرررالي تنشرررأ مرررن نألاا حالرررة مرررن التررروتر أنهررر( فيعرفهرررا ب Lazarus, 2003الزرو  ) أمررراو  .ومسرررتمرة

ضرررطرابات فررري الوظرررائ  الفسررريولوجية والبيولوجيرررة وعررردم كفايرررة الوظرررائ  إتررري يحرررد  فيهرررا المواقررر  ال
عبر عن خلل مدر  الض وط ت نأ(  Cohen, 2005الالزمة لمواجهتها، بينما عرفها كوهين ) المعرفية

 حباط.هر السالبة مثل ال ضب والقلق واإلات يصاحبها مجموعة من المظاانكاألمبين المطالب و 
 
الضرر وط النفسررية تعنرري وجررود عوامررل خارجيررة  نأورد فرري معجررم علررم الررنف  والتحليررل النفسرري  أيضررا  و 

تشررويها فرري تكامررل  أوبررالتوتر  إحسررا لديرره  لرردجررزء منرره بدرجررة تو  أواء بكليترره ضرراغطة علررى الفرررد سررو 
ذلر  يفقرد الفررد قدرتره علرى التروازن وي يرر نمرط سرلوكه  نإ، وحينما ترزداد حردة هرذا الضر وط فرشخصيته

 .( 2009دلو، أبو  نمط جديد ) إلىعما هو عليه 
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لتري تشرتر  فيهرا تلر  أن هنا  مجموعة مرن النقراط األساسرية ا التعريفات السابقة تر  الباحثةمن خالل 
 :التعريفات هي

 
 .خارجية أوالض وط تحد  نتيجة لت يرات داخلية  .1
مكانياته الشخصيةالض وط عبارة عن خلل يدركه الفرد بين  .2  .مطالب الواقع وا 
 .النفسية والفسيولوجية والسلوكية الت يراتينت  عن الض وط مجموعة من  .3
 

 النفسية الضغوط أنواع
 

 نواا:أوقد صن  موراي الض وط ثالثة 
 .عن المشكالت اليومية عتيادية: وتشمل الض وط الناجمةاإلالض وط الناجمة عن التوترات  -ا 
عن الت يرات التي عتيادية: وتشمل الض وط الناجمة إلالض وط النمائية الناتجة عن التوترات ا -ب 

 .مؤقتا من العادات في أسلوب الحياا تتطلب ت ييرا  
فقدان شخص عزيز وتكون قوية  أوزمات الحياتية: وتشمل ض وط المر  الشديد ض وط األو -ج

 (. 2006الجبلي،  ) مدة محدودة روتستم
 :هما الض وط من نوعين إلى(  1989 ،الببالويو  منصور)  أشار بينما
 
 الدائمة: والضغوط المؤقتة الضغوط - أ
 

 مفاج  بموق  ترتبط التي الض وط مثل تزول، ثم وجيزة لفترة بالفرد تحيط التي المؤقتة الض وط هنا 
 هذا ومثل. طويلة لفترة أثرها يدوم ال التي المؤقتة الض وط من ذل  غير إلى الحدي ، الزواج أو

 مثلما التحمل على الفرد مقدرة من صعوبة أشد الضاغط كان إذا إال بالفرد، ضررا تلحق ال الض وط
 فتتمثل المزمنة الض وط أما العصبية، الصدمة إلى تؤدي التي والضاغطة الشديدة المواق  في يحد 
 في الفرد وجود أو مزمنة مآلال الفرد تعر  مثل نسبيا ، طويلة لمدة بالفرد تحيط التي الض وط في

 .مستمر بشكل مالئمة غير واقتصادية اجتماعية أجواء
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  :السلبية والضغوط اإليجابية الضغوط - ب
 
 الشعور إلى تؤدي التي الض وط تل  وهي إيجابية، ض وط إلى كذل  النفسية الض وط تنقسم 

 الشعور إلى بدورها تؤدي التي األحدا  وهي سلبية وض وط النفسي، االتزان أي والرضا، بالسعادة
 ولكن بالتوتر الفرد يشعر النوعين كال وفي النفسي، االتزان عدم أي السرور، وعدم واإلحباط بالتعاسة

 .الفرد على الموق  تأثير اختال  مع
 
 : أتيتر  الباحثة انه يمكن تصني  الض وط النفسية الى ما ي ،ومن خالل العر  السابق 
 

وزوال األسباب نتهاء اوهي الض وط بسبب احدا  مفاجئة او آنية وينتهي الض ط ب الضغوط المؤقتة:
الض وط التي تواجه الطلبة في فترة االمتحانات، حي  ان الض وط مؤقتة موقفية  :التي أدت اليه مثل

 تزول بزوال الموق .
وهي ض وط دائمة بسبب الفقدان، او الوضع االقتصادي السيء، او المر  المزمن  الضغوط الدائمة:

 لفترات طويلة. غيرها من الض وط المستمرة التي تستمر مع الفردو 
حي  تؤثر سلبا على سلو  الفرد، وأدائه شخصيا ، واجتماعيا ، ودراسيا  مثل  الضغوط السلبية:
 الصراعات الزوجية. و الحرمان، والفقدان
م والتكي  مع الض وط، وجعلها دافع وحافز لتحقيق االهدا  لوهي محاولة التأق الضغوط االيجابية:
 والنجاح في الحياة

وهي الض وط المصاحبة لفترات النمو، ومشكالت المراهقة التي يتعر  لها الفرد،  النمائية:الضغوط 
 وخاصة مرحلة المراهقة وما يصاحبها من انفعاالت، ومشاعر جياشة، وحساسية زائدة.

 أسباب الضغوط النفسية:
والتي ترتبط  بالض وط النفسية القلق والتوتر سباب التي تؤدي إلى شعور الفردألاهنال  العديد من 

( العوامل المسببة للض وط النفسية في  2011الشاعر )  دا  أو الظرو  المختلفة، وقد لخصحاألب
 ثال  عوامل رئيسة هي:

 
: نأخذ البيئة بمفهموما الشامل وما يتبع ذل  من عوامل تؤثر في اإلنسان األسباب البيئية المادية

للقيام بإستجابات حتى هو ما يحر  جسم اإلنسان  ،اء واألر  وما يهمنا في هذا العواملكالمناا والهو 
يتوافق مع المحيط وهذا العوامل تت ير بت ير الزمان والمكان من الفصول األربعة، ففي الشتاء يقوم 

را  ما تخلق حالة البرد يالجسم بإيجاد استجابات  مختلفة عن االستجابات التي يقوم بها بالصي ، وكث
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فراد الذين ال يستطيعون التوافق مع الت يرات، وتشكل هذا الت يرات في الجو بع  األلالشديد األذ  
 عوامل ضاغطة تستدعي استجابات تكيفية.

 
نفعالية التي تنت  عن عالقة الجتماعية كل الحاالت النفسية واإلتتضمن األسباب ا سباب اجتماعية:أ

ن في إطار الحياا االجتماعية العامة، أو المؤسسات االجتماعية التي ينتمي إليها الشخص باآلخري
الفرد، فالض ط النفسي، ينشأ عن مصدر أو سبب اجتماعي نات  عن عالقة اجتماعية يعطيها 

 صدقاء واألقارب وغيرهم.فقدان محبوب كأحد الوالدين، واأل الشخص داللة معينة، مثل
 

وهي مجموعة العوامل التي تعود إلى البناء النفسي عند األشخاص، أي ما تتص  به  أسباب نفسية:
نشيطا ، أو حساسا ، أو  شخصيتهم من مالمط عندما يكون الشخص عصبيا ، أو انفعاليَا، أو عمليا  

فون أو واقعيَا، وهذا ما أكدته دراسات متعددة، فاألشخاص الذين يتص على اآلخرين ا  ، أو منفتحا  انطوائي
بالعدوانية والشدة والتنافسية يكونون ميالين إلى اإلصابة بأمرا  القلب أكثر بخم  مرات من 

 االشخاص الذين يتصفون بالهدوء.
 

وتر  الباحثة أن الض وط النفسية ظاهرة موجودة في حياة األفراد والشعوب عامة، وفي المجتمع 
عامة هم إحد  فئات المجتمع الذين يتعرضون الفلسطيني خاصة، وان الطلبة وخاصة طلبة الثانوية ال

سرية، واالجتماعية، والسياسية، والض وط األض وط الحرمان للعديد من الض وط النفسية المتمثلة ب
واالقتصادية، والدراسية، وقد يؤدي الفشل في مواجهة هذا الض وط الى العديد من المشكالت النفسية، 

الى ما تفرضه المرحلة العمرية التي يمرون بها من ت يرات نفسية، واالجتماعية، والدراسية، باإلضافة 
وهذا يؤدي الى تزايد الض وط بدرجة تتجاوز قدرات األفراد على تحملها مما  البوفسيولوجية، ومط

 يشكل عامل ض ط مستمر عليهم.
 

النفسية  عوامل رئيسة تعد من العوامل المسببة للض وط ة  ثالث( أن هنا1994وقد ذكر إبراهيم ) 
 للطلبة داخل المدرسة وهي:

مجهدات الطلبة: وتشمل المدرسة، ومكانها، ودرجة تقبل الزمالء، والمستو  المعرفي والثقافي 
 .والتحصيلي لطلبة الص 

مجهدات أكاديمية _ اجتماعية: وتشمل سلطة المعلم داخل الص ، وتوقعات اآلباء من الطلبة، وأحيانا 
 مناقشة الموضوعات أو المعلومات ال امضة مع الطلبة.إرجاء أو تجاهل المعلمين 
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العالقات التعليمية غير المناسبة: كما تبدو في التكرار الممل للعمل داخل الفصل أو ما يعر  بروتين 
 اليوم المدرسي، وصعوبة االتصال أو التحد  مع المدر .

 
  عوامل تتعلق بالحياة المدرسية للطالب التي يمكن أن ( فقد بين أن هنا 2003 اما ) البحراوي،

 :أتيالضاغطة وذكر منها ما يتنقص أو تزيد من خطورة األحدا  
مد  إعداد الطالب الستقبال العام الدراسي الجديد، ومساعدة األبوين للطالب في أكتساب المهارات 

 التعليمية.الالزمةللتعلم المدرسي، وتنمية اتجاهات ايجابية نحو العملية 
 

 .مد  متابعة أولياء األمور ألبنائهم الطلبة بمناقشة ما حد  خالل يومهم الدراسي 
  مد  متابعة أولياء األمور ألبنائهم الطلبة داخل المدرسة من خالل االتصال بالمدرسين

 واألخصائيين، باإلضافة إلى المشاركة باألنشطة المدرسية.
  ء معاملته للطالب.سوء إمكانيات المدر  في التدري  وسو 
 .سوء حالة المباني والمرافق المدرسية 

 
  :أعراض الضغوط النفسية 2.2
 

لضرر وط النفسررية، فررإن مجموعررة مررن األعرررا  د فرري الررتحكم فرري المصررادر المسررببة لعنرردما يفشررل الفررر 
المختلفة للض وط ال تظهر جميعها في وقت واحرد أو فري شرخص واحرد، فلكرل فررد نقراط ضرع  معينرة 

  تية:عرا  الض وط النفسية األعرا  اآلأكثر بالض وط، ومن أهم أتأثر ت
العررق الزائرد، التروتر العرالي، الصرداا بأنواعره، ألرم العضرالت، عردم انتظرام  ملاألعراض الجسمية وتش

 النوم، آالم الظهر، عسر الهضم واإلسهال والم ص.
تقلب المزاج، العصبية، سرعة ال ضب، العدوانيرة واللجروء  نفعال،: وتشمل سرعة اإلنفعاليةاألعراض اإل 

 إلى العن ، سرعة البكاء
لمعلومرات، صرعوبة وتشرمل النسريان، وضرع  الرذاكرة وصرعوبة اسرترجاا ا :الفكريـة والذهنيـة األعراض

 نجاز المهام بدرجة عالية من التحفظ.التركيز، صعوبة إتخاذ القرارات، إنخفا  الدافعية واإلنتاجية، إ
وتشمل لوم اآلخرين، عدم الثقة غير المبررة براآلخرين، تصريد  :المتعلقة بالعالقات الشخصيةاإلعراض 

 (. 2003عسكر،  )أخطاء اآلخرين، تجاهل اآلخرين 
 
أن هنال  مجموعة من األعرا  تظهر على الطلبة عندما يواجهون (  2008)  وكما اوردها السنيدي 

 ثال  فئات هي:الض وط النفسية، وهي تصن  ضمن 
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 والصداا والصراا والبكاء المفرط وألم المعدة وغيرها. لوتتمثل في توتر العض األعراض الفسيولوجية:
وتتضرررمن العدوانيرررة علرررى الطلبرررة اآلخررررين واالنسرررحاب والهرررروب مرررن المدرسرررة،  األعـــراض الســـلوكية:

 والشعور باالستياء من المدرسة والسرقة.
وتتضررمن الوسرراو ،  وانخفررا  تقرردير الررذات، واألفكررار االنتحاريررة، وسررلو  ترردمير  األعــراض النفســية:

 ف .نالذات وتدهور العالقات مع األصدقاءوالمعلمين واألسرة، وسرعة ال ضب وتدني الثقة بال
 

 لضغوط النفسية :لالنظريات المفسرة  3.2
 

 :ومنها الض ط النفسيفسرت تعددت النظريات التي 
 
ــة  :الً أو  ( وهررذا 2013ردهررا )شررقير، وعبررد الهررادي أو كمررا  Richard Lazarus رتشــارد الزاروسنظري

جتماعيررة، ونفسررية، وفسرريولوحية وفسرررت إمسررتويات مررن الضرر وط النفسررية وهرري  ةالنظريررة حررددت ثالثرر
سرلو  هروبرري  إلرىتفاعرل متبررادل برين الفررد والبيئرة المحيطررة بره، وهرذا التفاعرل يقررود الفررد  أنرهالضر ط ب
عرادة توازنره وبهررذا ا  الجسرم البشرري يسرعى نحررو التكير  و  نالسرلو  وسريلة للتكيرر  ألان ي أوهرو تجنبري 

ية مستمرة ونشطة وليست جامدة، فالفرد يتعر  للض ط العضوي كعمليرة دفاعيرة فهرو لمالتكي  ع نإف
 .حالة التوازن إلىيخلق سعيا دائبا للوصول 

 
ائرل النظريرات التري أو ون من انتعتبر نظرية ك Walter Bradford Cannon وناننظرية والتر ك ثانيا:

خدم سررتأمررن  لأو  انوكرر ،در للفيسرريولوجيا فرري جامعررة هررارف ا  أسررتاذ انون كررانت تفسررير الضرر وط، وكررلررو اح
يمتلر   انسرنإلاجسرم  انون فرانسرتجابة الكرائن الحري للضر وط. ووفقرا لكرإمصطلط التوازن لتفسير كيفية 

آليات داخلية للحفاظ على استقرار أداء الجسد للحفاظ على توازنه، فعنردما يواجره الكرائن الحري تحرديات 
 ،ظمتره الفيسريولوجيةنأستجابة لهذا التحديات من خالل تعديل إلالجسم يقوم با انمن البيئة من حوله، ف

الكلرى تصردر  نإ، فراءرة مرن المرعندما يشرب كمية كبي انسناإل نأعلى ذل  وهو  ون مثاال  انويضرب ك
اظ علررى الترروازن ة للحفررلررو انهايررة المطررا  فرري مح ة للررتخلص منهرراانررالمزيررد مررن النفايررات السررائلة فرري المث

سررتجابة للتحررديات البيئيررة مررن خررالل الحفرراظ علررى إلافشررل الجسررم فرري  نإون فررانلكرر ا  وتبعرر داخررل الجسررم
لرىاة الجسرم مررن الضر ط و انرمع إلررىالتروازن الجسرمي يرؤدي  المسررتهدفة،  عضراءإلحراق األضرررار فري األ ا 

 .(  Davidyan ,2008الموت ) إلىوالتي قد تؤدي في نهاية المطا  
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علررى  انساسرريأ انالحاجررة ومفهرروم الضرر ط مفهومرر نأيررر  مرروراي  Murray نظريــة مــوراي: لثــاً ثا 
يمثررل المحررددات المررؤثرة والجوهريررة للسررلو  ومفهرروم الضرر ط يمثررل المحررددات  مفهرروم الحاجررة نأعتبررار إ

تعروق جهرود  أولشرخص تيسرر  أوصرفة لموضروا بيئري  أنرهويعر  الضر ط ب ،المؤثرة للسلو  في البيئة
  :هد  معين، ويميز موراي بين نوعين من الض وط كما يدركها الفرد هي إلىالفرد للوصول 

 
 .شخاص كما يدركها الفردألاداللة الموضوعات البيئية و  إلىض ط بيتا: ويشير 

سررلو  الفرررد  نأويوضررط مرروراي ، خصررائص الموضرروعات ودالالتهررا كمررا هرري إلررىلفررا: ويشررير أضرر ط 
عنرردما يحررد  التفاعررل بررين الموقرر   أمرراويؤكررد علررى هررذا المفهرروم تكامررل الحاجررة،  لو األيرررتبط بررالنوا 

 .( 2001 عثمان، ).لفاألناشطة فهذا ما يعبر عنه بمفهوم الحاضر والض ط والحاجة ا
 

مفهروم الضر وط النفسرية وعالقتهرا بفسريولوجيا  لو امرن تنر لأو  هرو: Hans, Selye ز سـيليانهـ: اً رابعـ
را  األمرالجسم من خرالل تركيرزا علرى عردد كبيرر مرن الهرمونرات ودورهرا فري إصرابة الفررد بالعديرد مرن 

رتفرراا ضرر ط الرردم والفشررل ا  ونزيرر  الرردمات، وتصررلب الشرررايين و  الشرررايين، سرردادنإالخطيرررة، بمررا فرري ذلرر  
 (.  Salye, 1981)انالكلوي والتهاب المفاصل والقرحة  الهضمية وحتى السرط

 
ستجابة الكائن الحي لمجموعة متنوعة من التحديات البيئية إ إلىشير تالض وط النفسية  انوفقا لسيلي ف

ابة من خالل مجموعة متنوعرة ستج، وتكون هذا اإلءالتعر  للضوضا أومثل الت ير في درجة الحرارة 
 (. Krohn, 2002 ستجابات الفسيولوجية)من اإل

 
ذار برالخطر نرمرحلرة اإلى لرو األوقد وضع سيلي ثال  مراحرل تمرر عمليرة تعرر  للضر وط النفسرية بهرا 

الرردفاا فرري الجسررم، وتكررون تررأثيرات  يزمرراتانتنشرريط ميك إلررىوفرري هررذا المرحلررة تررؤدي الضرر وط النفسررية 
ذا زاد ،تحررت السرريطرةالضرر ط   مررةو االمقالثانيررة مرحلررة ال إلررىمسررتو  الضرر وط النفسررية ينتقررل الجسررم  وا 

ذا  ،ئيرة والحيويرة والنفسرية والسرلوكيةحي  يزيد الجسرم مرن تنشريط مختلر  آليرات الردفاا الكيميا سرتمر إوا 
 إلررىسررتنزا  وفرري هررذا المرحلررة تررؤدي الضرر وط إلا الثالثررة مرحلررةال إلررىالنفسررية نصررل تررأثير الضرر وط 

 (. Krohn, 2002 ستخدام المستمر لها)ا  آليات الدفاا من خالل اإلنهإ
 

 :يةسر الضغوط األ 4.2
  

الباحثين في مجال علرم الرنف   ية التي أصبحت موضواسر يوص  العصر الحالي بعصر الض وط األ
ة وقرد نتوافرق مرع جتماعيراالوتت يرر معهرا أدوارنرا  ،رفالحياة تت ي ،اإلنسانيةجتماا وغيرها من العلوم واإل
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جازاتره الشخصرية وتقدمره نإضرطراب النفسري وتقرل باإل انسرنهذا الت يرات وقرد ال نتوافرق ممرا يصريب اإل
 .(2007 ،انعثم )عبد المقصود،

 
 نأ، فهي تضرم مرؤثرات كثيررة يمكرن جتماعياالناء النفسي و األبفي تكي   مؤثرا   دورا   األسرةحي  تلعب 

الوالدين  أحدوالمراهقين، مثل غياب  طفالإيجابا في حياة أفرادها، وبشكل خاص لد  األ أوسلبا  هماتس
ضررافة  األسرررةالطررالق، وحجررم  أوبسرربب الوفرراة  ، وقررد كشررفت األسرررةمسررتو  ثقافررة  إلررى ، ونرروا السرركن، وا 

نراء، حير  األبوخاصرة  األسرةفي حياة أفراد  مؤثرا   دورا  ية أخر  تلعب أسر دراسات متعددة عن مت يرات 
ة مررن مصررادر سررر قتصررادي لأخفررا  مسررتو  الرردخل اإلنإ أوبطالررة الوالرردين،  نأأثبتررت هررذا الدراسررات 

 (.1994 ،دو بوي  وفيلنير الض وط النفسية في حياة الفرد. )
 

دورا هامررررا  فرررري إحرررردا  الضرررر ط ( إلررررى أن الخالفررررات األسرررررية تلعررررب  ,Emery 1983ويشررررير إمررررري ) 
 نفصررال الوالرردينأد  الصررراا إلررى إ النفسرري وخصوصررا  لررد  األطفررال، ويصرربط األمررر أكثررر خطررورة إذا

( أن ذلرر  يعررود إلررى شررعور الطفررل بالتهديررد ال سرريما فيمررا يتعلررق  ,Garmesy 1983ويررر  جرامررزي )
 .( 2008) السنيدي،  رة مستقبال  بفقدان الحب كما يكون لد  الفرد شعورا  بالخسارة أو توقع الخسا

 
ولكرن بمسراعدة  األسررةا  اليومية لرذل  ال يمكرن عزلهرا عرن نظرام حدشطة واألنوتظهر الض وط في األ

والمشرررراركة  اإلجتمرررراعينائهررررا مررررن خررررالل عمليررررات التفاعررررل ا  الحيرررراا الضرررراغطة فرررري أبأحرررردمواجهررررة 
الت وتنميررررة المهررررارات النفسررررية والمشرررركنميررررة طرررررق التفكيررررر وحررررل الصررررعوبات ية بتسررررر ة األجتماعيرررراال
 .( 2008 ،شتات تنمو القدرة على مواجهة الض وط ) نأة، كل ذل  يفتر  معه جتماعياالو 
 

سجام وما يترتب على ذل  نعدم التوافق واإل أومثل: كثرة المشكالت الزوجية  سرية متنوعةالض وط األ
ستجابة لكثير من النا  يعر  نفسه ل  كثيرا   نأمن الطالق وما يسببه من آثار مدمرة ومؤلمة، كما 

حياتهم وضيق أفقهم بعدم  أسلوبمن الض وط والمواق  المؤلمة والسبب في ذل  عدم مباالتهم في 
يمكن تحاشيها  انوفي النهاية يقعون فريسة سهلة للمواق  والض وط التي ك ،وراألمتقديرهم لعواقب 

حتاط لذل  بشيء من التخطيط والتدبير، مثل ا  تفكيرا و  هم طريقةأحدوتجنب الوقوا فيها لو أحسن 
افهم في كثير من المشتريات التي قد تكون في ال الب كماليات ال حاجة لها من سر ا  مبال ة البع  و 

مشاكل مادية ال يستطيع  ة حتى يوقع نفسه فيانستداإل إلىمما يدفعه  ،منزل وغيرا أومركب  أوأثا  
والمشكالت المادية من أشد الض وط التي تؤثر  ،في ضائقة مالية موجعةته أسر فيعيش هو و  ،مواجهتها

ور األمياء لأو ال كثير من همإ أيضا  ومن ذل   ،جحيم ال يطاق إلىوتحول حياته  انسنفي حياة اإل
حتى يقع في كثير من الم الماجنة وصحبة السوء ناء وتر  ذل  لوسائل اإلعاألبمسؤولية تربية 
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ويقع الجميع تحت وطأة الض وط وذل  يحد  في  ،الكثير األسرةو  األبالمحاذير المؤسفة التي تكل  
ناء األبمتابعة  قد تكون سببا في جلب الض وط ور التياألمية المستمرة، فمن و األبحالة غياب الرقابة 

 تقليل الض وط ا يسهم فيمن الزوجين وتظافر جهودهو اب اآلخر فتعانن الجو ادون تع حداب و انمن ج
 (. 2002 الجواد،عبد  )
 

سررة برالعجز االقتصرادي  ط داخل األسرة، ذلر  برأن شرعور األكما تعد العوامل المادية من مسببات الض
يؤدي إلى آثار ضارة على األعضاء تظهر في نشاطهم وفي عالقاتهم مع بعضهم البع ، ومن نتائ  

بررررالنف  الشررررعور بالفشررررل فقرررردان االهتمررررام بالحيرررراة والهررررروب مررررن المسررررئوليات األسرررررية، وفقرررردان الثقررررة 
اعيرة ناجحرة، وتبرادل اللروم برين حالم اليقظة، وصعوبة تكوين عالقرات اجتمواالنكماش واالست راق في أ

ثرارة المنازعرات األسررية، كمرا أن مرن عوامرل إثرارة الضر وط التري تواجره الرزوجين ماينشرأ مرن  الزوجين وا 
تعار  أو صراا بين األدوار األسرية، واألدوار التي تفرضها الحياة الخارجية المختلفة، فقد ينشرأ مرثال 

واألدوار الترري تفرضررها المهنررة الترري تقرروم بهررا، أو بررين  نرروا مررن التنررافر بررين دور الشررخص كررزوج أو أب
دور الزوجة أو األم واألدوار التي تفرضها االتجاهات الخارجية سواء ما يتصل منهرا بالعمرل أو النشراط 

 .( 2008) السنيدي، االجتماعي 
 

 تحررت وطررأة الضرر وط انسررنقتصررادي مررن العوامررل المررؤثرة فرري وقرروا اإلإلاالعامررل  نأويررر  عبررد الجررواد 
مرن ملرب  ومسركن ومشررب وغيرر ذلر   األسررةيفري بمطالرب  نأال يسرتطيع  انسرنوذل  حينمرا يكرون اإل

ال يفرري بتلرر  ه الفرررد بالضرر وط حينمررا يكررون دخلرر إحسررا ويررزداد  األسرررةمررن المطالررب الضرررورية ألفررراد 
وترررزداد الضررر وط حررردة عنررردما ال يكرررون لديررره ترشررريد وتررروازن فررري عمليرررة الصرررر  فررري حررردود  ،المطالرررب

 ة.سر المدخول لأ
 

ية وهو العالقة السيئة بين الزوجين فحينما تكون سر يتسبب في جلب الض وط األ هنا  عامال نأكما 
بأكملها تحت وطأة الض وط التي تتسبب  األسرةالعالقة متوترة بين الزوجين تصبط حياتهما بل حياة 

التدمير الفعلي ألي نظام عضوي في الجسم وفي الدمات  إلىحترام الذات إ انفي هبوط المعنويات وفقد
والمجتمع  األسرةي على أفراد انوربما ينت  عن ذل  سلو  عدو  ،ويحد  القلق واإلحباط والفتور واألرق

 (.2002 )عبد الجواد،
 

ات القررن العشررين نريانهتمرام بره فري ثمإلمرن المفراهيم الحديثرة التري بردأ ا يةسرر الض وط األيعتبر مفهوم 
حير   ،التعراري  حرول هرذا المفهروم قليلرة ب والعرب، لهرذا جراءتانفقط من عدد قليل من الباحثين األج
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ا تلرر  الضرر وط الترري تتضررمن كررل القررو  )المشرركالت( أنهررعلررى  ( ,1983Neuman ) نيومرران يعرفهررا
 .األسرةستقرار نظام ا  عدم ثبات و  إلىتؤدي  نأوالظرو  والمواق  التي يمكن 

  
ية هي التروتر النرات  سر الض وط األ نأ (Berkey & Hanson,1991) سونانبركي وه وير  كل من
سرتقرار هرذا إعردم   إلرىي، وترؤدي سرر خرارج الحردود البيئيرة للنظرام األ أوقو  تحرد  داخرل  أومن مثير 

 .النظام
     
ن وأبنائهمرا اية هي حالرة يتعرر  فيهرا الوالردسر فالض وط األ انعثممن وجهة نظر عبد المقصود و  أما 

المطالرب  أووطأة تلر  الظررو   زدادتإيهم نوعا من عدم التوافق، وكلما مطالب تفر  عل أولظرو  
 (. 2006 ،انعثمو  عبد المقصود، الحالة خطورة) ستمرت لفترات طويلة تزداد هذاإ أو
   

عنرد تعرضرها ألي حراد   األسررةحالرة عردم تروازن تقرع فيهرا  أنرهي بسرر الض ط األ (ماكوبين) كما عر 
سرررتعادة ثبرررات رق فعالرررة لحرررل المشررركلة إلبطررر األسررررةضررراغط وتسرررتمر حالرررة عررردم التررروازن إذا لرررم تتحرررر  

 .(( Mccubbin, 1979 .األسرة
 

سررية علرى أنهرا ( الضر وط األ ( Figley and  Mccubbin,1983ويعرر  كرل مرن فيجلري ومراكوبين
 ممارسات مفاجئة وغير متوقعة غالبَا ومصاحبة بإحسا  بالعجز والتمزق والضياا.

 
همررال اليب المعاملررة الوالديررة مرن رفرر  وا  ن الضرر وط األسررية تنررت  مررن أسرأ (2012، الشررافعي) وترر  

ن بعر  ة علرى أو نراء، عرالاألبلى ناء التي من شأنها أن تشكل ض وطا نفسية عاألبوتسلط وتفرقة بين 
سررر قررد تواجرره ظروفررا  قاسررية وأحررداثا  طارئررة مررن شررأنها أن تجعلهررا غيررر قررادرة علررى القيررام برردورها فرري األ

 ناء.األبرعاية وتربية 
 

 األسررة داخرل( شخصرية برين) النفسية  الض وط: منها أنواا عدة إلى األسرية الض وط تصني  ويمكن
 البيئررة مررن الضرر وط هررذا وتنشررأ داخلهررا، لأفررراد نفعاليررةاإل النفسررية بالجوانررب تتعلررق الترري الضرر وط وهرري

 .األسرية الض وط لمصادر لىو األ المنطقة تعد والتي لأسرة الداخلية
 

 األشرياء تلر  وهري أفرادهرا، بين بالتفاعل تتعلق التي الض وط وهي األسرة في المنشأ الداخلية الض وط
 .مباشرة بطريقة الخارجية بالبيئة الداخلي األسري النظام بها يحت  التي األحدا  أو
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 خررارج مصررادرها أي خررارجي منشررأها الترري الضرر وط هرري والترري األسرررة فرري المنشررأ الخارجيررة الضرر وط 
 البيئرررة وبررين األسرررري النظررام بررين تقرررع الترري األحرردا  كرررل وهرري بهرررا، المحيطررة البيئررة مرررن األسرررة نظررام

 (.  Berkey & Hanson, 1991 ) به المحيطة
 
 االقتصرادية، األسرية الض وط هي الخارجية األسرية الض وط أبرز أن على الباحثين أغلب تفقا لكن 

 دخل نخفا إ ( إن2002آخرون و كونجر Conger )ير  حي  وطأة، الض وط أشد من تعتبر حي 
 األزمررررات ألن عليهررررا، تررررؤثر الترررري المتتاليررررة الماليررررة والخسررررائر السررررلبية الماليررررة بررررالت يرات يقترررررن األسرررررة

  .األسرة داخل والعالقات والسلوكيات نفعاالتإلا على تؤثر قتصاديةاإل
  
أن هنرا  نروعين أساسريين  (  2009 ،كما اوردتها ) سيد ( (Mcubin& Figlyوأكد ماكوبين وفيجلي  

الواحررردة، والت يررررات التررري تحرررد  فررري  مرررن بواعررر   الضررر وط األسررررية، مثرررل الزيرررادة فررري أفرررراد األسررررة 
العالقات األسررة الواحردة، والت يررات التري تحرد  فري العالقرات األسررية، واألخرر  ضر وط غيررة طبيعيرة 

 ناتجة عن الكارثة التي تصيب األسرة.
 

االيجررابي والضرر ط السررلبي وبررين الضرر ط النررافع والضرر ط الضررار حيرر  يسررهم هنررا  فرررق برري الضرر ط 
بينمرررا يسرررهم مرررل، وخيبرررة األ حبررراطإلالضررر ط السرررلبي فررري تهديرررد كيررران األسررررة وترررأج  مشررراعر اليرررأ  وا

رها وتمتعهرا بحيراة عاطفيرة دافئرة سرتقرااد األسرة وتقوية كيانها ومرن ثرم إفر في تماس  أيجابي الض ط اإل
والض ط اإليجابي يحفز مشراعر اإلنجراز واالبتهراج، لهرذا ليسرت مصرادر الضر وط او مرد  حردتها هرو 
الررذي يحرردد مررا إذا كانررت مفيرردة او ضررارة، ولكررن إدراكررات أفررراد األسرررة للحررد  هررو الررذي يحرردد إن كرران 

 ( 2007ض طا  مفيدا  أم ضارا  لها.) عبد المقصود، عثمان، 
 
 

 :يةسر األضغوط النظريات التي فسرت ال 5.2
 
 همها ما يلي:ألسرية ولعل أاددت النظريات التي تفسر الض وط تع
 
 النظرية التفاعلية الرمزية:ال: أو 

فكررة التفاعليرة  نأعلرى  ( George, H, Mead ) ميرد هربررت جرورجالتفاعليرة الرمزيرة ل النظريرة تقروم
تخاذ القرار، وعمليات التنشئة إي التي تشمل سر تركز على عمليات التفاعل األ األسرةالرمزية في مجال 
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ي، سرررر مررراط السرررلو ، والتكيررر  األنأي، و سرررر تصرررال األي، ومشررركالت اإلسرررر داء الررردور األأة و اإلجتماعيررر
 الرذي اإلجتمراعيبالتفاعرل  أيضرا  ا تهرتم أنهرة فسرر وبرالرغم مرن تركيرز النظريرة علرى العمليرات الداخليرة لأ

وهري  األسررةرتباط إ إلىشار كولي أي وقد سر بتأثيرا على التفاعل األ ا  انيمإ اإلجتماعييحد  في البناء 
تتميرررز بالعالقرررات  األسررررة نأ وذكرررر اإلجتمررراعية الضررربط والتنظررريم يرررة بعمليرررلو األالجماعرررات  أهرررممرررن 

القرريم والمعررايير صررياغة مجموعررة مررن  إلررىي الرردائم يررؤدي سررر ذلرر  التفاعررل األ نأو  ،الحميميررة المباشرررة
وتختلرر  النظريررة التفاعليررة عررن غيرهررا مررن النظريررات  ،اإلجتمرراعيالترري ترسررل عمليررة الضرربط  دوارواأل

 ،فرادهراأالرذي ينشرأ برين  ء التفاعرلية محللة وظائفها  في ضرو سر تركز وتت ل ل داخل الوحدة األتبكونها 
قرد ينرت  عرن ذلر  خالفرات تتسربب فري  نهافيما بينهم وعدم تفاعلهم ف األسرةن افراد و اعدام تعنإفي حالة 

 .( 2001، وآخرون الحامد ) األسرةيجاد الض وط داخل إ
 

 ية:سر ظمة األنأل انظرية ثانيا: 
 

الفررررد يررؤثر فرري بيئتررره ويتررأثر بهرررا  نأعلررى  ,Murray Bowenglمرروراي برروين النظريرررة هررذا وتررنص 
داخرل نظرام  يكرون فرردا   األسررةبسلسالت متتابعة متكررة ومستمرة من التفاعل، فالفرد الذي يعيش داخرل 

ي وهرذا الخصرائص سرر يتكير  معره فالفاعليرة تكرون محكومرة بخصرائص النظرام األ نأجتماعي ويجب إ
وربمررا  ،ويتكيرر  معهررا األسرررةفررالفرد يسررتجيب للضرر وط داخررل نظررام  ،تتضررمن تررأثيرات ألفعالرره الماضررية

كوحردة متفاعلرة  األسررةخرين داخل النظام كما تعمل سهم بصورة فعالة في الض ط على األي أويضي  
 أعضرراءتررأثر برره كررل  األسرررةفررراد أ حرردفلررو وقررع حرراد  مررا أل ،فرررادثر فرري جميررع األفمررا يررؤثر فرري فرررد يررؤ 

ة بأكملهررا وخاصررة سررر يحررد  ضرر طا لأ األسرررةفرري  إعاقررةوجررود  نأي حيرر  سررر داخررل النظررام األ األسرررة
حساسررمررن تعررب و  نررهايانين وذلرر  لمررا يعو األبرر هم بالمسررؤولية تجرراا طفلهررم المعرراق ومررن نظرررة المجتمررع ا 
 .( 2000 )الكاش ،لهم
 

 :لألسرة اإلسالمي المنظور: ثالثا
 
 مسرؤولية وتحديرد األفرراد سرلو  ضربط فري وأثرهرا األسرة في اإلجتماعية التنشئة أهمية على اإلسالم أكد

 براألخالق اإللترزام فري ألبنائهمرا قردوة الوالردان يكون وأن إسالمية، ضوابط وفق األبناء تربية في الوالدين
 األسررة أن حير  األسررة، فري الض وط إلى يؤدي الدور هذا في خلل وأي والدينية اإلجتماعية والضوابط

 أن كمررا أفرادهررا، سررلو  تضرربط ألهرردا  المحقررق والكبيررر الفاعررل بالرردور تقرروم اإلسررالمي المنظررور مررن
 قائمررة األسرررة تكرروين أسررا  هرري الترري الزوجيررة العالقررة أن منهررا، عديرردة غايررات تحقررق  األسرررة مقومررات
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 التنشرررئة أهميرررة علرررى اإلسرررالم أكرررد كمرررا والتماسررر ، والحرررب اإلحتررررام فررري المتمثلرررة والرحمرررة المرررودة علرررى
 وفرق األبنراء تربيرة فري الوالردين مسرؤولية وتحديرد األفرراد سرلو   ضربط فري وأثرها األسرة في اإلجتماعية

 ان علرى اإلسرالم حر  كمرا الفاضرلة، ودعائمهرا األخالقيرة التربية على التركيز وكذل  إسالمية، ضوابط
 حرررل إلرررى لررردعوةوا والدينيرررة اإلجتماعيرررة والضررروابط بررراألخالق اإللترررزام فررري ألبنائهمرررا قررردوة الوالررردان يكرررون

قرررار عادلررة، بطريقررة األفررراد سررلو  ومتابعررة األسرررية الخالفررات  كررل دور وتحديررد األسرررية األدوار تعرردد وا 
 وآخرررون، الحامرد)  والتنشرئة التربيررة فري المهرم برردورها األسررة تقروم حتررى والزوجرة والرزوج واألم األب مرن

2001 .) 
 

( حيررر  تنررراول  2003اوردتررره )عبرررد المقصرررود وعثمررران،  كمرررا  Bos (1987)نمررروذج برررو   رابعـــًا: 
، وأن هتمامره علرى ظراهرة المواجره كجماعرة متماسركةسرية وكيفية مواجهتهرا حير  انصرب إاألالض وط 

فرري مواجهررة هررذا الحررد ، حيرر  تشررير أسرراليب المواجهررة الررى الجهررود  ا  محرردد ا  سرررة دور لكررل فرررد فرري األ
المبذولة من قبل األسرة كمجموعة أفراد في السيطرة على الظرو  الصعبة والمهددة قرابلين للتحردي فرال 

سرررة كررل ومررن ثررم تحشررد األسررتجابة روتينيررة وتلقائيررة بررل مناسرربة للموقرر  الررذي يواجرره األسرررة، ن اإلو تكرر
ة ناجحررة أو مواجهررة سررلبية لأزمررة، لررذل  فمواجهررة األزمررة عمليررة تتضررمن ءجهررة بنررامصررادرها نحررو موا

يات بنراء علرى: هذة العمل Bosاستجابات األسرة المعرفية واالنفعالية والسلوكية كوحدة ، وقد حدد بو  
سر في مواجهة األزمة وتفشل أسر أخر  في ذل ؟ وأرجع ذل  إلرى كيفيرة تصرر  لماذا تنجط بع  األ

 رة كوحدة كلية وكأفراد في التحكم والسيطرة على زمام األمور أثناء مرورهم باألزمة.األس
 

وهرو عبرارة عرن نمروذج (  (Baylis, 2002سررية لرد  بيراليز لضر وط األلاما النموذج النظري  ًا:خامس
لقوة ومرونة األسرة عر  فيه عوامل الحماية وعوامل الخطر مرن الضر وط األسررية لرد  الفررد واألسررة 
والمجتمع، حي  أشار إلى أن عوامل الحماية لد  الفرد تتمثل في المهارات المعرفية أو الذكاء، وتقردير 

ب المهرررارات االجتماعيرررة، ومهرررارات حرررل الرررذات اإليجرررابي ومركرررز الرررتحكم أو الضررربط الرررداخلي، وأكتسرررا
نخفرررا  مسرررتو  الرررذكاء والمرررزاج تمثرررل العوامرررل المنبئرررة برررالخطر فررري إالمشررركلة والمرررزاج المررررن، بينمرررا ت

سرررتقرار واإلحسرررا  نخفرررا  مسرررتو  تقررردير الرررذات وعررردم اإل، وأالصرررعب، وردود الفعرررل الشرررديدة للضررر ط
مررل حمايررة األسرررة تتمثررل فرري قررد أكررد الباحرر  أن عواف ، وفيمررا يتعلررق باألسرررة فنبررالتوتر، وعرردم الثقررة بررال

لأبنراء، والعالقرات الدافئرة والمسراندة، أمرا عرن عوامرل  ، والرعايرة والمسرئولية الوالديرةإنسجام أفراد األسررة
نيرة الوالردين والتعلرق الخطر فتتبد  قي تفك  األسررة، والمسرتو  االجتمراعي االقتصرادي المرنخف ، وأنا

فرررري: العوامررررل المدرسررررية والرررردين، أمررررا بالنسرررربة للمجتمررررع فعوامررررل الحمايررررة تتمثررررل سرررررة والالضررررعي  باأل
تاحررة فرررص العمررل،  المشررجعة، ورعايررة المعلمررين والتقررارب مررع أفررراد العررائالت والمسرراندة االجتماعيررة، وا 

نخفرررررا  المسرررررتو  االجتمررررراعي يرررررة، بينمرررررا تتمثرررررل عوامرررررل الخطرررررر فررررري إوفاعليرررررة الخررررردمات االجتماع
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ن مرن أهرم ر البطالة، وقد اشرار بيراليز إلرى أ، والعزلة االجتماعية، وانتشازدحام الشديداإلواالقتصادي، و 
 لطررر  آلثرررار المحرررن والضررر وط األسررررية عوامرررل التررري تقررروم بررردور المالالعوامرررل المرررؤثرة فررري هرررذة العمليرررة 

مررا  وعوامل الخطر وهري العوامرل التري ترؤدي إلرى إيقراا الفررد واألسررة فري مخراطر االضرطرابات واأل
 النفسية.

 
أن الض وط األسرية تنشأ في ثال  (  ,Berkey &Hanson ( 1991 وير  بيركي وهانسون سادسًا:

وتمثرل  كون من بيئة داخلية وبيئة خارجيةمناطق أعتمادا  على أسا  نظري مؤداا أن النظام األسري يت
ويقصررد بهررا الجوانررب النفسررية واالنفعاليررة لأفررراد داخررل األسرررة فرري المنطقررة األولررى فرري نشررأة الضرر وط 

سررتقرار أو ترروتر فرري نظررام األسرررة وتررؤدي إلررى حالررة عرردم إن تحررد  داخررل إطررار األحرردا  الترري يمكررن أ
النظام األسري، وتتضمن األفكار الروتينية والمشاعر واالنفعاالت الناتجة عن تأثر األفراد داخرل األسررة 

منطقة الثانية  هي المصرادر التفاعليرة برين أفرراد األسررة بعضرهم الربع : وهري تلر  بعضهم ببع ، وال
التي يحتر  بهرا النظرام األسرري الرداخلي بالبيئرة الخارجيرة بطريقرة مباشررة وتتمثرل هرذا األشياء واالحدا  

 الضررر وط فررري المواقررر  التاليرررة صرررعوبة األهتمرررام بالشرررري  وعررردم كفايرررة الوقرررت لترفيررره الشرررري ، وكثررررة
سرة وغيرها من االحدا ، اما فيما يتعلق بالض وط األسرية الخارجية فهي كل االحدا  التنقالت في األ

طرة بره مثرل التمويرل المرادي لأسررة والرواترب، ومشركالت يالتي تقع بين النظام األسري وبين البيئة المح
  العمل ومضايقات الجيران وغيرها من االحدا .

 
 ية:سر فئات الضغوط األ أوأشكال  6.2

 
 وهي: سرية تتكون من فئاتير  الحنفي بأن الض وط األ

أفررراد  أحرردمرروت  أوفصررال، نإلا أوالتمرررد، مثررل: الطررالق،  أو، ريررانهاإل أوى: تشررمل التفكرر ، لررو األالفئررة 
 .األسرة

 األمدخرررول أفرررراد جررردد غيرررر مرغررروب فررريهم، مثرررل: زواج  أويرررة: التكررراثر بمررريالد طفرررل معررراق، انالفئرررة الث
ا مررم ،زوجترره كفرررد جديررد غيررر مرغرروب فيهرراودخررول  األبزواج  أو ،األسرررةتقررال زوجهررا للعرريش مررع نا  و 

 .األسرةيتطلب إعادة ترتيب الكثير من مجريات حياة 
والنفسري والخلقري فيهرا،  ية والتماسر  العراطفيسرر الوحردة األ انويعنري فقرد يار الخلقري،نهالفئة الثالثة: اال

لهرا، سرواء بإلحراق  يسريء األسررةظهور فساد أخالقري علرى فررد مرن أفرراد  أو ،الزوجين أحدة انمثل: خي
 القب  على  أوتجار بالمخدرات، اإل أو، انتها المجتمعية، مثل: اإلدمانتهديد مك أوضرر مباشر بها، 

 (. 2003 ي،فنالح ) األخالق أوة اناألمفي جريمة مخلة ب األسرةأفراد  أحد
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 : يأتيفقد صن  الض وط األسرية الى ما    شحاتة اما 

الضرررر وط االجتماعيررررة: وتتمثررررل فرررري افتقرررراد المسرررراندة مررررن أفررررراد األسرررررة، الشررررعور باإلهمررررال، الخالفررررات 
األسررررية، تررردخل االقرررارب فررري شرررئون االسررررة، سررروء العالقرررات االجتماعيرررة برررين أفرررراد األسررررة، والشرررعور 

 بالعزلة.
الض وط النفسية: وتتمثل في الشعور بالضيق والقلرق والحرزن واإلحيراط وعردم الثقرة بالقردرات الشخصرية 

 والشعور بعدم األمان النفسي وافتقار الشعور باألهمية.
وعرردم آلخرررين االضرر وط االقتصررادية وتتمثررل فرري عرردم كفايررة الرردخل الحتياجررات األسرررة واالقترررا  مررن 

 عدم اشباا احتياجات األبناء التعليمية والصحية.متابعة العالج لقلة الدخل و 
 

 :الدافعية للتعلم 7.2
 
 إلررى هحالررة داخليررة عنررد المررتعلم تدفعرر إلررىالدافعيررة للررتعلم حالررة متميررزة مررن الدافعيررة العامررة وتشررير  نإ  
وعلررى  ،سررتمرار فيرره حتررى يتحقررق الررتعلمواإل هبنشرراط موجرر همرري واإلقبررال عليررالموقرر  التعلي إلررى اتبررانإلا

لمدرسره القرى علرى عراتق ت ال جرازنإلمهمة توفير الدافعية نحو التعلم وزيادة تحقيرق ا نإالرغم من ذل  ف
 ة األخرر اإلجتماعيروبعر  المؤسسرات  هي مهمة يشتر  فيها كل مرن البيرت والمدرسرة معرا  ا منا  فقط، و 

فقررررد أشررررارت نتررررائ   ،ةاإلجتماعيررررجرررراز والتحصرررريل علررررى عالقررررة وثيقررررة بممارسررررات التنشررررئة نإلفدافعيررررة ا
يرررة أهمهم يؤكررردون علرررى أمهررراتت انرررالرررذين يتميرررزون بدافعيرررة مرتفعرررة للتحصررريل ك طفرررالاأل نأالدراسرررات 

هم لررم يقمررن بتشررجيع أمهررات نأمررن يتميررزون بدافعيررة منخفضررة فقررد وجررد  أمرراسررتقاللية الطفررل فرري البيررت، إ
 .( 2002قطامي وآخرون،  اللية لديهم )ستقإلا
 

الدافعيرررة مرررن الوجهرررة التربويرررة كونهرررا هررردفا تربويرررا فررري حرررد ذاتهرررا، فاسرررتثارة دافعيرررة الطلبرررة وتنبرررع أهميرررة 
هتمامررات معينررة لررديهم تجعلهررم يقبلررون علررى القيررام بأنشررطة معرفيررة وحركيررة وعاطفيررة إهررا، وتوليررد وتوجيه

لرى نحرو معينة دون غيرها، ومن كونها أيضا وسيلة يمكن استخدامها في سبيل إنجاز أهدا  تعليمية ع
، وألنهررا تتعلرررق فاعررل بوصررفها أحررد العوامررل المهمررة الترري تحررردد قرردرة الطالررب علررى التحصرريل واإلنجرراز

 .( 2002 الرشدان و الهمشري، هتماماته )ا  بحاجاته وميوله و 
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ـــدافع هرررو الطاقرررة الكامنرررة فررري الكرررائن الحررري التررري تدفعررره ليسرررل  سرررلوكا معينرررا فررري العرررالم  :تعريـــف ال
ي بيئته فوغاياته لتحقيق أحسن تكي  ممكن  هأهدافالخارجي، وهذا الطاقة هي التي ترسم للكائن الحي 

  .( 2004، بو م ليحوي  وا أبو )الخارجية
 

في أي مجال  متحقيق الهد  من عملية التعل ليهامن الشروط األساسية التي يتوق  ع رتعتب: الدافعية
، وفري ية برين الكرائن الحري والوسرط البيئرالعالقرات الديناميكير إلرىوترمرز الردوافع ، من مجاالتره المتعرددة

 .( 2000جادو، أبو  ) حياةالة في يا ذات قيمة وظيفأنه، وكما تفسير مسببات السلو  ضوئها يمكن
 

 تحقيرق نحرو وتوجيهره سرتمراراإ على وتعمل سلوكه تستثير الفرد لد  داخلية حالة"  بأنها الدافعية تعر 
 لررد  الخارجيررة، أو الداخليررة الحالررة: "بأنهررا فتعررر  سررلوكية نظررر وجهررة مررن للررتعلم الدافعيررة أمررا" هررد 
  محددة غاية أو هد  تحقيق نحو وتوجيهه، ستمراراإ على وتعمل وأدائه سلوكه تحر  التي المتعلم

ثررارة سلسررلة مررن العمليررات تعمررل علررى إ أو ( هرري عمليررة2004ي )و اوعرفهررا الريمرر ،(1999قطررامي، )  
 يقافه بنهاية المطا .الهد  وصيانته والمحافظة عليه وا   الموجه نحو السلو 

 
برال عليره بنشراط قإلنتبراا للموقر  التعليمري وااإل إلرىهي حالة داخلية عند المتعلم تدفعره  لتعلملالدافعية  

 بأنهرا أيضرا   للتعلم الدافعية وتعر  ( 2003)توق،  شاط حتى يتحقق التعلمستمرار في هذا النإلموجه وا
 هذا ستمرارإ على وتعمل التعليمي الموق  في ستجابةل  وتدفعه سلوكه تستثير المتعلم في داخلية حالة

بأنها  (Singh, 2001 ) وعرفها سين، ( 2008 العناني،)  التعلم يحد  حتى ستجابةإلا وهذا السلو 
 .الرغبة داخل الفرد التي تدفعه إلى األداء أو التصر  بطريقة ما

 
تباينت تعريفـات الدافعيـة بـاختالف المـدارس النفسـية م وفيمـا يلـي بعـض هـذه التعريفـات مـن وجهـة 

 نظر هذه المدارس : 
 
سررلو  المرتعلم وأدائرره وتعمررل  : الحالرة الداخليررة أو الخارجيررة التري تحررر  ( مــن وجهــة النظــر الســلوكية أ

سرتجابات معينرة تسرعى إأي أن الدافعيرة تظهرر علرى شركل ، تمرارا وتوجيهره نحرو تحقيرق الهرد سرإعلى 
 نحو اإلشباا والوصول إلى الهد  عن طريق التعزيز . 
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، ووعيرره اخليررة تحررر  أفكررار ومعررار  المررتعلم، وبنيترره المعرفيررة: حالررة د( مــن وجهــة النظــر المعرفيــة ب
المعررفيين يتضرمن  فالنشراط العقلري مرن وجهرة نظرر ،ة أدائه للوصول إلى حالرة التروازننتباهه ومواصلا  و 

 . في ذاته مكافأة
 

سررتثارة داخليررة تحررر  المررتعلم السررت الل أقصررى طاقاترره فرري أي إحالررة  :ج( مــن وجهــة النظــر اإلنســانية
البكررررري  ) تحقيررررق الررررذاتفعرررره للمعرفررررة ومواصررررلة موقرررر  تعليمرررري يشررررتر  فيرررره ويهررررد  إلررررى إشررررباا دوا

 .( 2007وعجوز،
 
دائررري الرررذي يبديررره ددات الطالرررب ليرررؤثر علرررى السرررلو  األيتفاعرررل مرررع محررر مرررا  اه الدافعيرررة تمثرررل عرررامال   نإ

أي قروة ، الطالب في الص ، وهي تمثرل القروة التري تحرر  وتسرتثير الطالرب لكري يرؤدي العمرل المدرسري
 أوالرغبررة للقيررام بمهررام الرردر ، وهررذا القرروة تررنعك  فرري مقرردار الجهررد الررذي يبذلرره الطالررب،  أوالحمررا  

داء العملري، وفري مرد  تقديمره ألفضرل مرا عنردا مرن قردرات ومهرارات فري ستمرارا في األا  درجة مثابرته و 
الرنف  سباب السلو  التي تستثير الدافعية عند المتعلم يتحدد ضمن مجال علرم أالبح  عن  نإالدر ، 

التي يتصررفون  هو لماذا يتصر  النا  بالطريقة جابة عن تساؤل كالسيكياأل لو االديناميكي الذي يح
 .( 2008 القيسي، بها؟)

  جميررررع و ام حترررى عنررردما تتسرررتون فررري تحصرررريلهم ومسرررتويات تعلمهرررو االطرررالب يتفررر نأالحرررظ المربرررون 
ويدرسرون نفرر  الكتررب  ،فسررهمنأوعلرى أيرردي المعلمرين  ،فقررد يرتعلم الطررالب فري المرردار  ذاتهررا، الظررو 
ت و اهرذا التفر إلرىفتر  العلماء وجود عدة عوامرل ترؤدي اأخر  وقد  بينما يهتم آخرون بأمور ،الدراسية

والدافعية بهذا المعنرى تعرد مفهومرا مهمرا فري العمليرة التربويرة وال ، ها ما يسمى مصطلط الدافعيةأهممن 
الدافعية تعد وسيلة  وغاية في  نأكما  ،الرغبة في التعلم لن يكون هنا  تعلم البتةغرابة في ذل  فبدون 

 .( 2008العتوم،  ) حداو  نآ
 

فاسررتثارة دافعيرررة  ،تربويرررا فرري ذاتهرررا حيرر  كونهرررا هرردفا   يررة الدافعيرررة مررن الوجهرررة التربويررة مرررنأهموتتبررد  
يرة أهموتتبرد   ،شرطة متنوعرةنأرسرة ممات لرديهم تجعلهرم يقبلرون علرى مرااهتمإالطالب وتوجيهها وتوليد 

تعليميررة علررى نحررو فعررال  أهرردا جرراز نإسررتخدامها فرري سرربيل إة التربويررة فرري كونهررا وسرريلة يمكررن الدافعيرر
 ي،انالعنر جاز)نوالنجاح واال ب على التحصيلالعوامل المحددة لقدرة الطال أحدعتبارها إوذل  من خالل 

2008 ). 
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 : لدوافعاخصائص 
 
 مركبة:الدوافع  .1
تختلرر  الرردوافع الترري تحرر  الكررائن الحرري تبعررا  لنرروا الكررائن نفسرره وللمواقرر  الترري يتعررر  لهررا، فرردافع  

الكائنات الحية الدنيا مادية أولية في ال الب، كدافع البح  عرن الطعرام، أمرا حالرة اإلنسران فيرتعلم عرادة  
موعرة مرن الردوافع، فالتلميرذ مرثال  قرد تحت تأثير دافع واحد وفي ال الب يكون الفرد واقعرا  تحرت ترأثير مج

يكون الدافع له على التعلم هو إرضاء المعلم، والحصول على أعلى تقدير أو على تقدير مناسب، وفي 
 الوقت نفسه إرضاء غرورا والتفوق على اآلخرين.

 
 مدى تأثير الدافع: .2 
 

الجروا قرد يثربط قروة الفررد عرن التفكيرر فري ال عالقة لقوة الردافع برالفترة التري يسرت رقها ترأثيرا، فردافع مثرل 
 أي موضوا آخر غير الحصول على الطعام، ولكن تأثيرا ينتهي بمجرد تناول الطعام.

 
  قوة الدافع: -1

 يبررردأ الرررتعلم عنررردما يواجررره الكرررائن الحررري موقفرررا  جديررردا  ال يسرررتطيع أن يتصرررر  بالنسررربة لررره عرررن طريرررق
ألسا  وراء أوجه النشاط المختلفة التي يكتسب الفرد عن استخدام سلوكه المعتاد، فالدافع هو المحر  ا

 .( 2001ملحم،  ) جديدة أو يعد ل عن طريقها سلوكه طريقها أشياء
 

 وظيفة الدافعية في التعليم: 8.2
 
في أي مجرال  تعتبر الدافعية من الشروط األساسية التي يتوق  عليها تحقيق الهد  من عملية التعليم 

 وفري ،ة برين الكرائن الحري والوسرط البيئريالعالقرات الديناميكير إلرىوترمرز الردوافع  ،من مجاالتره المتعرددة
 ،وجرراد أبررو ) انسررني حيرراة اإلة فرريررا ذات قيمررة وظيفأنهرر، وكمررا ضرروئها يمكررن تفسررير مسررببات السررلو 

2000 ). 
 

الكامنررة فرري فعاليررة نإلتحريررر الطاقررة ا، عرراداألبفعيررة فرري التعلرريم ثالثيررة وظيفررة الدا نأيررر  علمرراء الررنف  
الرردوافع المكتسرربة علررى حررد ، وهررذا ينطبررق علررى الرردوافع الفطريررة و ، والترري تثيررر نشرراطا معينرران الحرريالكرائ

عليرره طريقررة ، كمررا تملرري تجعررل الفرررد يسررتجيب لموقرر  معررين، ويهمررل المواقرر  األخررر  أيضررا  و ، السررواء
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، ويزيل التروتر اشئة عنداتوجه السلو  وجهة معينة، حتى يشبع الحاجة النو ، التصر  في موق  معين
وظرائ  فري وتؤدي الدافعية عدة ، هدفه إلىستمرارية السلو  حتى يصل إأي يحافظ على  الكامن لديه،

 :اآلتيالتعلم نوجزها في 
 

 فعالية في الفرد وتوجه سلوكه.نإلتحرر الطاقة ا
 . لفرد يستجيب لموق  معين دون سوااتجعل ا

 .( 2008 ،يانالعن ) تحقيق الهد تجاا إد يوجه نشاطه بتجعل الفر 
 

 الوظائ  التعليمية للدافعية:( 2008وقد صن  القيسي )
: تر  وجهة النظر الحديثة في علم النف  التري تتبنرى نظريرة الرتعلم برأن الردافع الوظيفة االستثارية -1

نمررا يسررتثير الفرررد للقيررام بسررلو  إن درجررة للفرررد علررى عالقررة سررتثارة والنشرراط العررام اإل ال يسرربب السررلو  وا 
 مباشرة بالتعلم.

 ستثارة هي الدرجة المتوسطة حي  أنها تؤدي إلى أفضل تعلم ممكن.إن أفضل درجة من اإل
هتمرررام، إال أن ة االسرررتثارة يرررؤدي إلرررى النشررراط واإليرررؤدي إلرررى الرتابرررة والملرررل، وزيررراد  سرررتثارةإن نقرررص اإل

والقلرق، وهرذان العرامالن بردوريهما يعمرالن علرى تثبيرت ضرطراب الكبيرة نسبيا تؤدي إلى زيرادة اإلالزيادة 
 جهود المتعلم.

ويجردر برأن  ا  محردد عتقراد مؤقرت برأن ناتجرا معينرا سريتبع سرلوكا  إالتوقرع الوظيفة التوقعيـة للـدوافع:  -2
يشار إلى أن النات  ال يرتبط بالضرورة مع التوقع ولذل  يوجد في كثير من األحيان تباين النات  الفعلي 

 لتوقع.وا
نهري الطالرب إن الوظيفة التوقعية للدافع تتطلب من المدر  أن يوضط للطالب ما يمكن عمله بعرد أن يُ 

 موضوعا أو وحدة دراسية معينة، وهذا له عالقة باألهدا  التعليمية.
: البواعر ، عبرارة عرن أشررياء تثيرر السرلو  وتحركره نحرو غايرة مرا عنرردما الوظيفـة الباعثيـة للـدوافع -3

مثيرررات معينررة، وتتحرردد الوظيفررة الباعثيررة عنرردما يكرراف  المرردر  تحصرريل الطالررب بالطريقررة الترري  تقترررب
يشجع فيها جهود الطالب المبذولة في إتقانه المادة العلمية المقررة، وتعنري الوظيفرة الباعثيرة، المت يررات 

كالمدح أو التشرجيع، والرذم البيئية التي لها تأثير ديناميكي مكتسب والتي تمثل بأنماط وأساليب متعددة، 
 يب، وكذل  تضم المنافسة والتعاونأو التأن

تتحرردد هررذا الوظيفررة باسررتخدام المرردر  للثررواب والعقرراب، وقررد تنرراول  الوظيفــة العقابيةلالتهذيبيــة(:-4
ن الفرد يميل ا( دراسة الثواب والعقاب عندما وضع قانونه الشهير )األثر( ويتلخص في 1911ثورندي )
  الذي يصرحبه أو يتبعره عقراب، السلو  الذي يصحبه أو يتبعه ثواب، وينزا إلى تر  السلو  إلى تكرار

أنه تقويرة رتيراح والسررور وهرذا مرن شر  معرين تقتررن بحالرة مرن الرضرا واإلقرستجابة الناجحرة فري مو فاإل
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حردوثها حرين ستجابة وتذكرها واطراد ناجحة بما يؤدي إلى تثبيت هذا اإلستجابة الالرابط بين المثير واإل
سرتجابة معينرة تقلرل مرن إرتيراح التري ترنجم عرن فشرل  ، في حين أن حالرة الرضرا وعردم اإليتكرر الموق

 ستجابة مرة أخر .حتمال حدو  هذا اإلإ
رية السلو  حتى يتحقق ذل  ستمراإو غر  معين ، وتحافظ على أعلى توجيه نحو تحقيق هد  

 وظائ  رئيسة هي :لدوافع ثال  لوهذا يعطينا مؤشرا ان  ، الهد

 تزان النسبي .ستقرار أو اإلن يكون في مرحلة من اإلأتحري  ونشيط السلو  بعد  :الوظيفة األول  

ختيارية، أي أنها إدون أخر  فالدوافع بهذا المعنى  توجيه السلو  نحو وجهة معينة :الثانية الوظيفة 
 ختيار الوسائل لتحقيق الحاجات.إتساعد الفرد على 

 ، أو طالما بقيت قائمة. مدفوعابقي لسلو  ما دام اإلنسان ستدامة اإلمحافظة على ا :الثالثة الوظيفة 

 ( 2006 ،) أبو رياش و آخرون 

 : المدرسي بالتعليم العالقة ذات الهامة الدوافع ومن 9.2
 

 همها:ع ذات العالقة بالتعليم المدرسي أموعة من الدوافالعناني أن هنا  مجير  
 نجرازإلا ذوي من األفراد أن حا األب بع  دلت وقد.  النجاح في الرغبة أنهب ويعر  :نجازإل ا دافع- أ

 . المنخف  نجازإلا ذوي من وأدق أسرا بشكل ستجاباتإلا ويؤدون يتعلمون العالي
 يحبررره آخرررر أي آخرررر حليررر  مرررع نو ابالتعررر سرررتمتااإلوا قتررررابإلا أنررره علرررى يعرررر  :االنتمـــاء دوافـــع- ب

عجررررراب حررررب علررررى والحصررررول، يشرررربهه أو الشررررخص  بصرررررديق والتمسرررر  عاطفيررررا مشررررحون موضرررروا وا 
 للمعلومرات يسرتجيبون المرتفع نتماءإلا ذوي األفراد أن التجارب أحد في لوحظ وقد ،له بالوالء حتفاظإلوا

 الحميمررة الصررداقة مررن جررو بإشرراعة ويهتمررون للهرردوء يميلررون مأنهرر كمررا ،اإلنسررانية بالجوانررب تتصررل الترري
 . الفاحصين وبين وبينهم بعضا بعضهم بين
 أو تامرة الجردة كانرت إذا ولكرن، سرتطالاإلا دافرع يثيرر فهرو جديردا   المثيرر كران إذا :االسـتطالع دافع- ج
 خصرائص أكثرر مرن الجردة أن ورغرم، اإلحجرام أو الخرو  يسرتثير فقرد  مفراج  بشركل المثيرر عر  إذا

 يميلرون األطفرال أن وجرد فقرد  أهميتهرا لهرا األخرر  الخصرائص بعر  أن إال ستطالال  ستثارةإ المثير
 .والمتحركة المتباينة المثيرات ستطالاإ إلى
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 المبررذول الجهررد مقرردار مررن يزيررد  اإلنسرران أن التجررارب أثبتررت :التقــدير إلــ  والحاجــة التنــافس دافــع-د
 نجرررازاوا   نجاحررره بعرررد اإلجتمررراعي التقررردير علرررى سيحصرررل أنررره يعرررر  وحينمرررا، غيررررا مرررع يتنررراف  حينمرررا

 .( 2008 العناني،)
 

 الخارجية: مصادر الدوافع الداخلية و 10.2
 همها:لداخلية والخارجية أهنا  مصادر للدافعية ا 
تقويررة  أوشررتراط وتتعلررق بتجنررب كتسررابها مررن خررالل طرررق اإلإويررتم  المصــادر الخارجيــة الســلوكية::الً أو 

 سلوكيات معينة.
 .اإلجتماعيوتتعلق بمصادر التفاعل والتأثير  ة:اإلجتماعي: المصادر ثانياً 
ـــاً  ـــة:ثالث نتبررراا واإلدرا  وحرررل المشررركالت وغيرهرررا مرررن المواقررر  إلتتعلرررق بمصرررادر ا : المصـــادر المعرفي

 .المعرفية
 ستثارة البيولوجية .إلوتتعلق بمواق  الجوا والعطش والحوا  وا : المصادر البيولوجية:رابعاً 

 وتتعلق بمواق  الفرح والحزن والمشاعر والذات. نفعالية:إل المصادر ا :خامساً 
 وتتعلق بعالقة الفرد بالخالق والكون وفهم الذات ودورها بالحياة . المصادر الروحية: :سادساً 
وتتعلررق بطمرروح الفرررد وأحالمرره وقدرترره علرى تخطرري العقبررات الترري تقرر  فرري  : المصــادر التوقعيــة:ســابعاً 

 .( 2005العتوم وآخرون،  طريقه )
 

 أسباب تدني الدافعية للتعلم :
 

علرى تلبيرة متطلبرات  يقصد به الحالة التي يكرون فيهرا المرتعلم قرادرا   ستعداد للتعلم:وفر اإلعدم ت ( أ
 .وق  التعلم والخيبة التي تعر  لهم

 :ستعداد ن من اإليد نوعوحد  
 . ستعداد الطفل الطبيعيإستعداد النمائي أي إليطلق عليه ا :االستعداد العامأوال :
ويسمى بالقابليات والمتطلبات السابقة ، ويقصد كل خبرة أو موضوا يقردم  :ستعداد الخاصإلأما اثانيا :

 للطلبة يتطلب توفير خبرات سابقه ومفاهيم قبلية للتعلم الجديد.
 

 بع  الممارسات الصفية الخاصة بالطلبة وسلوكهم : ( ب



 

 

 

   29 
 

االجتماعيررة والنفسررية والبيئيررة والترري لهررا ينتمرري طلبررة الصرر  إلررى مجموعررات متباينررة مررن حيرر  الخلفيررة 
تأثير كبير في سلوكياتهم، وسنقتصر في حديثنا هنا على العناصر الصفية التي تسهم فري أداء المرتعلم 

  . وتدني دافعيته
 :رومن هذا العناص 
 الجو الصفي وما يسودا من عالقرات وديرة أو محايردة أو عدوانيرة برين الطلبرة وبالترالي يصربط الجرو( 1

 .البقاء في الص  أو المدرسة، من الصفي العدواني منفرا من التعلم
 التباين الشديد بين الطلبة في مستوياتهم  التحصيلية أو االقتصادية .( 2
 .التباين بينهم في أعمارهم وأجسامهم( 3
 .لذي يفيد الطالب ويحول دون حركتهالتنظيم الصفي ا( 4
 على التعامل مع الطلبة وتحس  مشكالتهم. سلبا  اكتظاظ الطلبة في الص  مما ينعك  ( 5
 

 بع  الممارسات الخاصة بالمعلمين ج(       
                      

 طبيعة الدافعية :  تفسرالنظريات التي  11.2
 

ختلفررت أوالتري  ،أثرارت قضرية الدافعيررة جردال  كبيرررا  برين علمراء الررنف  حير  ظهرررت العديرد مرن النظريررات
ختال  مبررادا المرردار  السرريكولوجية إوبرر ،يانسررنإلوللسررلو  ا انسررناإل إلررىختال  النظرررة إفيمررا بينهررا برر

ونظريررات الدافعيررة تسرراعد المعلررم علررى فهررم أعمررق للسررلو   ،الترري ينتمرري إليهررا أصررحاب هررذا النظريررات
  .ي وتكوين تصور واضط عنهانسنإلا
 
 رتباطية :إل  : النظرية االً أو 
 
مررا يطلررق  أوطالقررا مررن نظريررات الررتعلم ذات المنحنررى السررلوكي نإهتمررت هررذا النظريررة بمفرراهيم الدافعيررة أ

تشتق منها بع  المبادا الهامرة بالنسربة لعمليرة  نأستجابة(، والتي يمكن إلاو عليها بنظريات )المثير 
مرا، والتعزيرز  ن سرلو خترزال الحاجرة عرا  ستجابات معينرة، و إ منحاالت اإلشباا الناتجة  نأالتعلم، ذل  

الدافعيررة  ومفيرردة فرري تفسررير وهرري مبررادا تعلررم هامررة ،مرراط السررلو  المرغرروب فيهررانألالمناسررب والمباشررر 
 .( 2004 م لي، أبوو  حوي  أبو ) ستثارتها عند الطالبا  و 
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 يُا : النظرية المعرفية :انث
 

تخراذ القررارات التري يرغرب إن يتمتع بإرادة تمكنه مر قلامخلوق ع انسناإل نأالتفسيرات المعرفية تفتر  
مترع بدرجررة عاليررة ، وبررذل  يتم الدافعيرة الذاتيررة المتأصررلة فيره، لررذل  تؤكرد هررذا التفسرريرات علرى مفهررو فيهرا

يا  انسرنإ، والتري تمثرل دافعرا  سرتطالا نروا مرن الدافعيرة الذاتيرةإل، وتعتبرر ظراهرة حرب امن الضبط الرذاتي
يسرراعد  نرره، ألتكررار والصررحة النفسرريةاألبالررتعلم و سررتطالا أثرررا الواضررط فرري إلدافع حررب اذاتيررا  وأساسرريا  ولرر

بررداء الرغبررة فرري عناصررر الجديرردة وال ريبررة وال امضررةسررتجابة للإلعلررى ا طفررالالمتعلمررين وخاصررة األ ، وا 
، وهررري أمرررور ضررررورية لتحسرررين القررردرة علرررى سرررهم وعرررن بيئرررتهم والمثرررابرة فررري ذلررر فنأمعرفرررة المزيرررد عرررن 

 .( 2005 ،العتوم وآخرون)  التحصيل
 

 : ثالثًا : النظرية اإلنسانية
 

تهتم هذا النظرية بتفسير الدافعية من حي  عالقتها بالشخصية أكثر من عالقتها بالتعلم وترجع مفراهيم 
هذا النظرية إلى ماسلو، والذي يفتر  أن الدافعية اإلنسرانية يمكرن تصرنيفها علرى نحرو هرمري يتضرمن 

حيرر  تقررع الحاجرات الفسرريولوجية فرري قاعرردة التصررني  ، بينمرا تقررع الحاجررات الجماليررة فرري  سربع حاجررات
 ي :تقمته على النحو اآل

شررباا هررذا   ،جين والراحررة..الللحاجررة إلررى الطعررام والشررراب واألكسرر: مثررل االحاجــات الفســيولوجية (1 وا 
 الحاجات يعطي الفرصة الكافية لظهور الحاجات ذات المستو  األعلى .

، وتجنرب القلرق واالضررطراب رد فري السرالمة واألمرن والطمأنينررة: وتشررير إلرى رغبرة الفررحاجـات األمـن (2
حرررروب واألوبئرررة والخرررو  ويبررردو ذلررر  واضرررحا  فررري السرررلو  النشرررط لأفرررراد فررري حررراالت الطررروارا مثرررل ال

 .والكوار  الطبيعية
دانيرة وعاطفيرة مرع اآلخررين وتشرير إلرى رغبرة الفررد فري إقامرة عالقرات وج: حاجات الحـب واالنتمـاء (3

ويبردو هرذا الشرعور فري معانراة الفررد عنرد غيراب  ، د بصرفة خاصرةافرر مرع المقرربين مرن األبصفة عامرة و 
 .صدقائه وأحبائه أو المقربين لديهأ

، وأن الحيرراة االجتماعيررة للفرررد تكررون مدفوعررة ظرراهرة صررحية لررد  األفررراد األسرروياءويعتبررر ماسررلو ذلرر  
 .واالنتماء والتواد والتعاط الحب بحاجات 

وتشررير إلررى رغبررة الفرررد فرري إشررباا الحاجررات المرتبطررة بررالقوة والثقررة والجرردارة  :حاجــات احتــرام الــذات (4
والكفرراءة وعرردم إشررباعها يشررعر الفرررد بالضررع  والعجررز والدونيررة . فالطالررب الررذي يشررعر بقوترره وكفاءترره 

 .لضع  والعجزب الذي يالزمه شعور اأقدر على التحصيل من الطال
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، وتبردو إمكاناتره المتنوعرة علرى نحرو فعلري وتشير إلى رغبة الفرد في تحقيرق :حاجات تحقيق الذات (5
في النشاطات المهنية والالمهنية التي يمارسها الفرد في حياتره الراشردة ، والتري تتفرق مرع رغباتره وميولره 

فقط لعدم قدرة األطفال على تحقيق هذا وقدراته حي  يقصر ماسلو هذا الحاجات على األفراد الراشدين 
 .ات بسبب عدم اكتمال نموهم ونضجهمالحاج

النشرراط ، وتظهررر فرري لفرررد المسررتمرة فرري الفهررم والمعرفررةوتشررير إلررى رغبررة ا: حاجــات المعرفــة والفهــم (6
لحصرول علرى أكبرر ، واد مرن المعرفرة، ورغبته كرذل  فري البحر  عرن المزيراالستطالعي واالستكشا  له

، وهذا الحاجات لها دور حيوي في سلو  الطالب األكاديمي حي  إنهرا تعتمرد علرى المعلومات قدر من
 .وافع ذاتية داخليةد
وترردل علررى الرغبررة فرري القرريم الجماليررة وميررل بعرر  األفررراد إلررى تفضرريل الترتيررب  :الحاجــات الجماليــة (7

 العتررررومعرررردم التناسررررق ) والنظررررام واالتسرررراق فرررري النشرررراطات المختلفررررة وكررررذل  محاولررررة تجنررررب الفوضررررى و 
 .( 2005 وآخرون،

 
 :نظرية العزو لفاينرثالثا: 

 
 انسررنإلا نأي هيرردر إذ يررر  اناأللمرر اإلجتمرراعيعررالم الررنف   إلررىترجررع الخلفيررة األساسررية لنظريررة العررزو 

 نا  مررا مفكررر فرري سرربب حررردوثها، و نا  ا  كمررا هررو الحررال فرري النظريررات السررلوكية، و حرردلرري  مسررتجيبا لأ
األفراد  ويفتر  هيدر، ليهاالذي يؤثر على سلوكه القادم، ولي  النتيجة التي يحصل ع وهسلو  الفرد 

 أوة لررربط السررلو  بررالظرو  لررو االفشررل عنرردهم، وهررو عبررارة عررن مح أويقومررون بررالعزو ألسررباب النجرراح 
ويعتقرد  لسيطرة على ذل  الجزء من البيئرةإدرا  الفرد للسبب يساعدا في ا نأإذ ، ليهإوامل التي أدت الع

عتبرار عنرد إلتؤخذ بعرين ا نأيجب  حتى ولو تكن حقيقة تقدات األفراد حول أسباب نتائجهممع نأهيدر 
عوامررل خارجيررة )بيئيررة( مثررل الحررظ  إلررىذلرر   األفررراد يرجعررون أسررباب نأ إلررىوأشررار  ،تفسررير توقعرراتهم
 .( 2003 زايد، ) ة )تتعلق بهم( مثل الجهد والقدرةعوامل داخلي إلى أووصعوبة العمل، 

 
   :طار النظرياإلتعقيب عل   12.2

 
نفعراالت إلنفعاالت المتعلقة به وأثر هذا اإلالنفسي وا هتمت نظريات علم النف  بتفسير طبيعة الض طإ

منهرا  ا  ط النفسرية نجرد أن بعضرمن خالل العر  السابق للنظريات المفسرة للض و و في الصحة النفسية 
سررتدالل إل، ويمكررن االفرررد للضرر وط سررتجابةإلسررتجابة الضرر ط النفسرري علررى أسررا  فسرريولوجي فسرررت إ

 سررتجابة الترري يقرروم بهررا الفرررد عنررد مواجهترره للضرر وط مررن خررالل بعرر إلعلررى وجررود الضرر ط مررن نمررط ا
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أهميرة دور العوامرل النفسررية  إلررىلررت بعر  النظريرات التنبيره و ا، بينمرا حالمراحرل التوافقيرة التري يمررر بهرا
 ا  عتبرارا مثيرر الضر ط بإ إلى  نجد أن البع  نظر حي ،ستجابة الفسيولوجية للض طإلة في ااإلجتماعيو 

عن تعر  الفررد لموقر  مرا ضراغط، وافترر  الربع  اآلخرر أن إسرتجابة الضر ط لحالة القلق الناتجة 
مكاناته الذاتية وميكا ،ة المقدمة لهاإلجتماعيدرا  الفرد ومستو  المساندة تتأثر بإ نيزماته الدفاعية التي وا 

سرتخدمها الفررد فرري سرتراتيجيات التري يإلسرتجابة الفسريولوجية للضر ط الترري تتحردد باإلترؤثر فري مسرتو  ا
رتبراط الضر وط إ إلى، كما يشير البع  على مد  إدراكه للخطر الذي يهدداعتمادا  مواجهة الض وط إ

التري نتعرر  النفسية بحاجات الفرد وأن العقل هرو الطريقرة التري تسراعدنا فري إدرا  ومواجهرة الضر وط 
النفسرررية للعوامرررل  ا  نفعررراالت وأن هنرررا  ترررأثير إلاآلخرررر برررين الضررر وط النفسرررية والهرررا، كمرررا ربرررط الررربع  

الضر ط  إلرىرة ، وينظرر ، ويؤكرد آخررون علرى الطبيعرة التعامليرة للظراهللض وط على الصرحة والمرر 
 ستجابة.على أنه مثير وا  

 
سررباب نشررأتها والعوامررل وأسرررية فررت النظريررات الترري تفسررر الضرر وط األختلأ ل العررر  السررابقومررن خررال

سرررية أن الضرر وط األ صررحاب النظريررة التفاعليررةأويررر   ة،التري تررؤدي لحرردو  الضرر وط فرري األسرررة كثيرر 
قرد نره إفرراد األسررة فيمرا بيرنهم وعردم تفراعلهم فأن و انعردام تعرإفري حالرة و  ،فرادهراأالتفاعرل برين  تنشأ مرن

 تنراول حير ( (Bos 1987 برو  أمرا ،يجاد الض وط داخرل األسررةإينت  عن ذل  خالفات تتسبب في 
 وأن متماسركة، كجماعرة هرةالمواج ظراهرة على هتمامهإ نصبأ حي  مواجهتها وكيفية األسرية الض وط

 علرررى أكرررد لأسررررة اإلسرررالمي المنظرررورامرررا ، الحرررد  هرررذا مواجهرررة فررري ا  محررردد ا  دور  األسررررة فررري فررررد لكرررل
 .إسالمية ضوابط وفق األبناء تربية في الوالدين مسؤولية

 
ظهررت العديرد مرن النظريرات والتري أختلفرت  أثارت قضية الدافعية جدال  كبيرا  بين علمراء الرنف  حير و 

ختال  مبادا المدار  السيكولوجية التري اإلنسان وللسلو  اإلنساني وبإ إلىختال  النظرة فيما بينها بإ
  اإلنسراني ونظريات الدافعية تساعد المعلم على فهرم أعمرق للسرلو ينتمي إليها أصحاب هذا النظريات. 

 .وتكوين تصور واضط عنه
 
رتباطيرررة والنظريرررة ثرررال  نظريرررات شرررهيرة هررري النظريرررة اإلوفيمرررا سررربق عرضرررنا بإيجررراز وجهرررات نظرررر  

والمعرفيرة( علرى دور الدافعيرة  ،رتباطيرة) اإللترانو أل، حي  تؤكد النظريتان ا اإلنسانيةالمعرفية والنظرية 
العوامرررل  أوالعوامرررل الخارجيرررة البيئيرررة  لرررى دور) العرررزو( عتعلم بينمرررا تؤكرررد النظريرررة الثالثرررةفررري عمليرررة الررر

 الداخلية مثل الجهد والقدرة الدافعية.
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الدراسات السابقةثانيا:  
 

مررن أهتمررام البرراحثين والدارسررين والترري تناولررت العالقررات الدافئررة الصررحية  ا  القررت الدراسررات األسرررية كثيررر 
األسرررة، وأثررر ذلرر  علررى كررل مظهررر مررن مظرراهر النمررو النفسرري بصررفة وضرررورتها لنمررو شخصررية أفررراد 

 بصفة خاصة.واالجتماعي واالنفعالي عامة، وعلى مظاهر النمو العقلي والل وي 
 

فمن خالل مراجعة البحو  والدراسرات السرابقة فري مجرال الضر وط االسررية أتضرط حرد علرم الباحثرة إن 
الدراسات التي تناولت الض وط األسرية قليلة جدا  حي  حصلت الباحثة على العديد من الدراسات التي 

ت يرررات ة وعالقتهررا بكثيررر مررن المسرررياألسرررية، وأسرراليب المعاملررة األتتنرراول المنرراا األسررري، او التنشررئة 
 :ستعانة ببع  الدراسات التي تناولت مت يرات تتفق مع دراستها الحاليةولذا لجأت الباحثة الى اإل

 
مرررور وبعررر  يرررة دافعيرررة لرررد  الطلبرررة وأوليررراء اإلللعوامرررل المرررؤثرة فررري تنم (2000م احمـــدل  فررري دراسرررة

رغبررتهم بررالتفوق، يررة  الررتعلم لررد  الطلبررة، عفرري دافالمعلمررين، أظهرررت النتررائ  أن أبرررز العوامررل المررؤثرة 
هتمرررام األسررررة بهرررم ز، إضرررافة إلرررى  إوقررردرتهم علرررى الفهرررم، وشرررعورهم بالنجررراح، وحصرررولهم علرررى الحرررواف

ومتابعرررة دراسرررتهم ومعاملرررة الوالررردين لهرررم، وتوقعرررات الوالررردين المتعلقرررة بإنجررراز األبنررراء، ورغبرررة الطالرررب 
عطراء حترعلرى التردري  وتعاملره مرع الطلبرة والنسربة لقردرة المعلرم بإرضاء الوالدين، وكذل  األمرر با رام وا 

عه للطلبررة، وتنويررع الوسررائل المسررتخدمة، كمررا أشررارت النتررائ  إلررى وجررود أثررر الفرررص للمشرراركة، وتشررجي
لمت يرررات الجررن ، والصرر ، ومكرران السرركن، والرردخل الشررهري لأسرررة فرري مسررتو  الدافعيررة للررتعلم لررد  

 الطلبة.
 

حرق جراز الالنهرل ل عرات األي وتوقسرر المنراا األ إلرىالتعرر   (Sherr, 2002 )شريري سة دراهدفت 
( طالرب وطالبرة 567هرل بالمعردل التراكمري، تكونرت عينرة الدراسرة مرن )بين الطالب وتأثير توقعرات األ

كبيررر فررري ي يسررهم بشررركل سررر المنررراا األ نأظهرررت النتررائ  أي، سرررر قررام الباحرر  ببنررراء مقيررا  المنرراا األ
تحسرررين دافعيرررة  إلرررىزيرررادة المشررراركة الوالديرررة ترررؤدي  نأ إلرررىظهررررت النترررائ  أالمعررردالت التراكميرررة كمرررا 

 جاز عند الطلبة.ناإل
 

المررراهقين للضرر وط  سررتجابات إ فرريتناولررت دور المررزاج أو الطبرع  بدراسررةLove, 2002 )  لوقرام 
( مراهقررا  ووالررديهم للتعررر  علررى العالقررة بررين الضرر وط األسرررية 127األسرررية، مسررتخدما عينررة قوامهررا )

لرردين حررول الضرر وط سررتبانات حررول خبرررات المررراهقين وخبرررات الواأدائهررم المدرسرري حيرر  طبررق علرريهم إو 
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جيررة مثررل الضرر وط االقتصررادية ال سرررية الخار ظهرررت نتررائ  الدراسررة أن الضرر وط األكرراديمي وأواألداء األ
كمرا سررية الداخليرة مثرل الخالفرات الزوجيرة ألترتبط باألداء األكاديمي للمراهقين، بينمرا تررتبط الضر وط ا

 دائهم المدرسي.ي مستو  أأوضحت أن  طباا المراهقين وسماتهم الشخصية تلعب دورا  ف
 

 األبنرراء يرردركها كمررا األسرررية الضرر وط الررى  التعررر  ( 2003 وعثمــانم المقصــود عبــدل  دراسررة هرردفت
 علررى لت لرربل ا  رشرراديإ ا  برنامجرر الدراسررة وتضررمنت والحضررر الريرر  بررين مقارنررة دراسررة وهرري الجررامعيون،
 شررم  عررين جامعررة طررالب مرن وطالبررة طالررب(  400)  مررن الدراسرة عينررة وتكونررت رية،األسرر الضر وط
 االجتمراعي المسرتو  مقيرا  الباحثتران اسرتخدمت الدراسرة هردا أ ولتحقيرق كليرات ثماني العينة وشملت

Berkey&Hanson (1991  ) االسررية الضر وط مقيرا  و(  1995 للشرخص،)  لأسررة االقتصرادي
 المعرفرري العررالج أسررلوب علررى ويعتمررد نيالبرراحثت عرردادإ مررن اإلرشررادي والبرنررام  ن،يالبرراحثت تقنررين مررن

 واالقتصرادي االجتماعي المستو  لمت ير دال تأثير وجود مفادها نتائ  الى الدراسة وتوصلت السلوكي،
 ادرا  فري واالنرا  الرذكور برين أحصرائيا دالرة فرروق وجرود اتضرط ا،كمر سررية،األ الضر وط مقيا  على

 االجتمرررراعي والمسررررتو  الجررررن  بتفاعررررل يتررررأثر المرررردر  األسررررري النظررررام قرررروة ان أي االسرررررية الضرررر وط
 .والحضر الري  في والطالبات طالبلل االقتصادي

 
داء والتكير  سررية واألالعالقرة برين البيئرة األ إلرىتعرر  ال هردفت(  ,moor 2003لمرور ان دراسرةكما 

، طبقرت علرى العينرة لو األ( طالبا مرن طرالب الجامعرة الجيرل 86، تكونت عينة الدراسة من )األكاديمي
 األسرررةجابيررة بررين دعررم إيظهرررت النتررائ  وجررود عالقررة أة تكيرر  الطالررب، و انسررتبا  ية و سررر مقيررا  البيئررة األ

برررين متوسرررطات التكيررر   إحصرررائيادالرررة  ظهررررت النترررائ  وجرررود فرررروقأكمرررا  األكررراديميداء والتكيررر  ألاو 
 .األكاديميداء ألوا
 

ـــروافل دراســـة بينمرررا  نررراء األبمعرفرررة أسررراليب المعاملرررة الوالديرررة كمرررا يررردركها  إلرررىهررردفت  ( 2003 مال
 (197)وطالبة بواقع ا  ( طالب400الجامعة، بلغ حجم العينة ) جاز الدراسي لد  طلبةنإلوعالقتها بدافع ا

الباحثرة  اسرتخدمتنة الطبقية العشروائية المناسربة، المعاي سلوبختيارهم تبعا ألإ( طالبة تم 203و) طالبا  
 ،( موقفرررا25)هما لرررأب وتكرررون مرررن أحررردأسررراليب المعاملرررة الوالديرررة الرررذي تكرررون مرررن صرررورتين  انسرررتبيإ

ت نسربة القبرول انرسرتخراج الصردق الظراهري وكإيضرم أربعرة أسراليب، وترم  (25)واألخر لالم وتكون من
فقررررة  (39جررراز الدراسرري وتكرررون مرررن )ندرجررره، وقامرررت الباحثرررة ببنرراء مقيرررا  لررردافع اإل (100-80مررن )

علررى الررذكور فرري  ا نررإلت النتررائ  تفرروق اانرردرجررة، وك (0، 91)سررتخرج الصرردق والثبررات وبلررغ الثبرراتأو 
 نجاز الدراسي.إلاثر في أساليب المعاملة الوالدية بالنسبة لدافع اجاز، وهنا  نإلدافع ا
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ية فرري دافعيررة سررر التعررر  علررى درجررة تررأثير البيئررة األ إلررى (2003 مقواســمة وارابيــة ل دراسررة هرردفتو 
بالمدار  الحكومية  الثانويةو ية عدادالتعلم لد  الطلبة، وقد تكونت عينة الدراسة من طلبة المرحلتين اإل

وطالبررة ،  ( طالبرراَ 578بلررغ حجمهررا ) (2002/2003)للعررام الدراسرري لو األفرري مملكررة البحرررين للفصررل 
التأكرد مرن دالالت  ربعة مستويات، وقد ترمأستجابة متدرجة من إ( فقرة ذات 25)داة الدراسة منأوتألفت 

ية فررري دافعيرررة الرررتعلم لرررد  سرررر هنرررا  درجرررة كبيررررة لترررأثير البيئرررة األ نأالنترررائ   أظهررررتو  ،صررردقها وثباتهرررا
هررا عالقررة الوالرردين أهمو  األسرررةفررراد أفعاليررة للعالقررات بررين نإلب اانرروخاصررة مررا يتعلررق منهررا بالجو  نرراءاألب
 .ناءاألبب
 
بدراسررة  ( 2003كمررا اوردتهررا) عبررد المقصررود وعثمرران، (  ( Diede,Ann, 2004آن ديرراد قامررت  

القتصررادية علررى حيرراة شررباب الريرر  وأثررر الضرر وط ا 1980تناولررت أزمررات الريرر  االمريكرري منررذ عررام 
سرهم، وأظهررت النترائ  أن الضر وط االقتصرادية تسربب العديرد مرن المشركالت لرد  األطفرال والشرباب وأ

هميرررة بالنسررربة ذات أ ة كمشررركلة بحرررد ذاتهرررا ليسرررتن األسرررري، كمرررا ان الخسرررارة الماديرررألنهرررا تحطرررم الكيرررا
سرة هم هو آثار هذا الخسائر على التفاعل األسري ومهارات الوالدية وقيام األلأطفال والشباب ولكن األ

على سعادة األسرة الذي من شأنه أن يحطم البناء النفسي واالجتماعي لأبناء وتؤثر بوظائفها األساسية 
بب زديرراد الصررراعات والخالفررات الزوجيررة بسررى أن إسررتمرارية ، كمررا اشررارت النتررائ  إلرروقرردرتها علررى اإل

نرردماجا  ن أقررل إانخفررا  نوعيررة مهررارات الوالديررة، حيرر  يصرربط الوالرردترردني مسررتو  المعيشررة يررؤدي إلررى إ
وأهتماما  بالنظام األسري، مما يؤثر على األبناء من األطفال والشباب ويضعهم علرى الهاويرة مرن حير  

 نحرا  السلوكي.فق النفسي واالجتماعي ومن اإلتدني التحصيل المدرسي وسوء التوا
 
ية المرررؤثرة علرررى مسرررتو  التحصررريل الدراسررري سرررر بررررز الضررر وط األأ ( 2006 مشـــرازل دراسرررة لرررتو اتنو 

 ختيرررارا  إوي ان( طالبرررا مررن طرررالب الصرر  الثالررر  الثرر429) بلررغ حجرررم العينررة، و الثانويرررة لطررالب المرحلررة
وترررم جمرررع  ،مدينرررة مكرررة المكرمرررة أحيررراءلررر  تبمخ الثانويرررةوالحكوميرررة  هليرررةعشررروائيا يمثلرررون المررردار  األ

 أمرا يرات الديموغرافية ألفراد العينرةة تضمنت المت يرات المستقلة مسبوقة بالمت انستبإستخدام إات بانالبي
 الثانويررةات للشررهادة ختبررار هررا مررن نتررائ  اإل( تررم الحصررول عليالمت يررر التررابع )التحصرريل الدراسرريات انرربي

لأبنرراء لهررا تررأثير  اءاألبررطريقررة معاملررة  نأالدراسررة  هررم نتررائ ومررن أ ،ات بجرردةختبررار إلالعامرة مررن مركررز ا
يجابيررة علررى مسررتو  إ أكثرررالمعاملررة الديمقراطيررة  أسررلوب نأ إلررىكبيررر علررى سرريرهم الدراسرري وخلصررت 

يجابيررة بررين إلالعالقررة ادت الدراسررة علررى أكرر، و المتسرراهل أوالمتشرردد  سررلوبالتحصرريل الدراسرري مقابررل األ
 األبدور  مررد  اهميررة دور األم مقابررل إلررىقتصررادي ومسررتو  التحصرريل وخلصررت الدراسررة إلالمسررتو  ا

 .خيرا خرجت الدراسة بتوصيات متماشية مع النتائ أو ، مستو  التحصيل الدراسي في
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الضربط  ي ومركرزسرر التعرر  علرى العالقرة برين المنراا األ إلرى ( Bansal, 2006 ) دراسرةهردفت 
( طالبرة 100)المرتفرع، تكونرت عينرة الدراسرة مرن جرازنإلدافعيرة ا اتجراز لرد  المراهقرات ذو نإلودافعية ا

استعمل في هذا الدراسة مقيا  روتر لقيرا   ،ا في الهنداندهيأو وية تقع في مدينة ان( مدار  ث10من )
ظهرررت أي و سررر المنرراا األجرراز ومقيررا  مسرررا لقيررا  نإلمركررز الضرربط ومقيررا  بارغافررا لقيررا  دافعيررة ا

 أنررهجرراز، ولرروحظ نإليجابيررا مررع المسررتو  المرتفررع مررن دافعيررة اإي الجيررد يرررتبط سررر المنرراا األ نأالنتررائ  
 جاز.نإلي يتدنى مستو  دافعية اسر بتدني نوعية المناا األ

 
 طرالب يواجههرا التري النفسرية الضر وط علرى التعرر  إلرى ( 2006 موالرشيدي الجمعةل  دراسة هدفت
 المعلمررين كليررات مررن طالبررا( 228) مررن الدراسررة عينررة تكونررت وقررد المت يرررات، برربع  وعالقتهررا الكليرات

ثين إعررداد مررن النفسررية الضرر وط مقيررا  تطبيررق وتررم حائررل، فرري  أن البحرر  نتررائ   اظهرررت وقررد  البرراحي
 الضرررر وط ثررررم%( 81.2) بنسرررربة الطررررالب لهررررا يتعررررر  الترررري الضرررر وط أكثررررر مررررن األسرررررية الضرررر وط
 مررع التعامررل ضر وط األخيرررة المرتبررة فري جرراء حررين فري ،%(87) بنسرربة الكليررة فري واإلداريررة األكاديميرة
 والقسم العلمي القسم طالب بين إحصائيا   دالة فروق وجود النتائ  واظهرت%(. 76.4) بنسبة اآلخرين
 .العلمية التخصصات ذوي الطالب لصالط النفسية الض وط مجال في األدبي

 
ية ومفهرروم الررذات والرردافع سررر دة األانالعالقررة بررين المسرر إلررى التعررر  ( 2009 مالعلــوي ) دراسررةهرردفت 

تعلريم العرام فري سرلطنة لل الثانويرةمردار  الجاز والتحصيل الدراسي، وقد طبقرت الدراسرة علرى بعر  ن ل
طالبرة، وقرد  (179)و طالبرا  ( 181)وطالبرة، مرنهم  طالبرا   (360)تكونت عينرة الدراسرة مرن   حي انعم
إبرراهيم عيسرى  إعردادالباحر  ومقيرا  مفهروم الرذات مرن  إعدادية من سر دة األانستخدام مقيا  المسإتم 

دة انموجبرة برين المسروجرود عالقرة  وكانرت اهرم نترائ  الدراسرة ،فاروق موسى إعدادومقيا  الدافعية من 
دة انبررين المسرروجررود عالقررة  أيضررا  ا بينررت الدراسررة كمرر، نجررازوالرردافع ل ، مفهرروم الررذاتكررل مررن و  يةسررر األ
في ات داللة إحصائية بين الدافعية رتباط ذإووجدت عالقة ، تحصيل الدراسي لد  الطالبلا و يةسر األ
 نررا إلت الدراسررة عرردم وجررود فررروق بررين الررذكور و اضررحأو و ، لررد  الطررالبجرراز والتحصرريل الدراسرري نإلا

ت الفررروق انرروك نررا إلبررين الررذكور و ا وجرردت فررروقجرراز فقررد نالرردافع ل  فرري أمررا سررريةدة األانفرري المسرر
ت الفررروق لصرررالط انرررفرري التحصررريل الدراسرري وك نرررا ووجررردت فررروق برررين الررذكور و اإل، نررا إللصررالط ا

 .نا اإل
 

 األسررية تنرذر بحالرة مرن القلرق ان الض وط ( 2010م فان دورت وآخرونل   واتضط من نتائ  دراسة
خرررتالل فررري إلن اأالضررر وط األسررررية والتخفيررر  منهرررا، و ن الوقايرررة مرررن القلرررق يرررأتي مرررن خرررالل معرفرررة أو 
 كتئاب.إلاإلصابة بالقلق وا إلىقتصادية يؤدي إلة وااإلجتماعيضاا و األ
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ية كمرا يردركها الطرالب سرر العالقرة برين الضر وط األ هردفت الباحثرة لمعرفرة (2010 مراشـد)وفي دراسرة 

تحديرد العالقرة برين : اآلتريالدراسرة فري  أهدا وتحددت  ،العامة الثانويةوالتحصيل الدراسي لد  طالب 
 إلررىالتوصررل  ،العامررة الثانويررةية كمررا يرردركها الطررالب والتحصرريل الدراسرري لررد  طررالب سررر الضرر وط األ

 الثانويررةية لررد  طررالب مرحلررة سررر عنررد التعامررل مررع الضرر وط األ اإلجتمرراعيخصررائي األمؤشرررات لرردور 
الدراسررة  أدوات، وتمثلررت بطريقررة العينررة العشرروائية اإلجتمرراعيالباحثررة مررنه  المسررط  اسررتخدمت، و العامررة

نتررائ  الدراسررة وجررود  أهررمالباحثررة، ومررن  إعرردادية كمررا يرردركها الطررالب مررن سررر فرري مقيررا  الضرر وط األ
ال توجررد  ،يرردركها الطررالب والتحصرريل الدراسرري ية كمرراسررر بررين الضرر وط األ إحصررائياعالقررة طرديررة دالررة 
  فرررري مواجهررررة الضرررر وط كمررررا يرررردركها الطررررالب سررررر بررررين قرررروة النظررررام األ إحصررررائياعالقررررة طرديررررة دالررررة 

 .الثانويةوالتحصيل الدراسي لد  طالب المرحلة 
 

الجزائريررة حسررب  معرفررة الضرر وط األسرررية لررد  األسرررة إلررىهررذا الدراسررة فرري  (2013 مفريــدة) هرردفت 
والمسررررتو  التعليمرررري والحالررررة العائليررررة لرررررب األسرررررة، وكررررذل  المسررررتو  : جررررن  وسررررن، تيررررةالمت يرررررات اال

سررتمارة لجمررع البيانررات إ واسررتخدمت الباحثررة، قتصررادي األسررري، ونرروا السرركن الررذي تقطررن برره األسرررةاإل
 فري هرذا الدراسرة للبيئرة الجزائريرة، وهرو ُأعردالرذي تم تطبيق مقيا  الضر وط األسررية  حول األسرة، كما
وقامت الباحثتران  ،(1991عام )  Berkeyو بيركي Hansonن هانسون يريكياألمن يمن إعداد الباحث

البيئرررة  إلرررىقيرررا  وتكييفررره ( بترجمرررة الم2007المصرررريتان أمررراني عبرررد المقصرررود وتهررراني عثمررران عرررام )
 اسرتخدمتو قرد   ،العرائالت القاطنرة بواليرة الجزائرر مرنربة أسرة  (400)وبل ت عينة الدراسة، المصرية

ختبرررارنسرررب المئويرررة و تكررررارات  والال برررين األسرررر القاطنرررة بواليرررة  ا  ن هنرررا  فروقرررأوبينرررت النترررائ   (2كرررا)ا 
الجزائرررر حسرررب جرررن  رب األسررررة والمسرررتو  التعليمررري والحالرررة العائليرررة لررررب األسررررة، وكرررذل  المسرررتو  

األسرررة، أمررا مت يررر سررن رب األسرررة فررال يررؤثر علررى  فيررهاألسررري، ونرروا السرركن الررذي تقطررن  قتصرراديإلا
 ظهور الض وط األسرية.

 
فيرررة فررري الكشررر  عرررن أثرررر برنرررام  تررردريبي للمهرررارات فررروق المعر  إلرررى (2004م بقيعـــيل  دراسرررة هررردفت 

( طالبرا مرن طرالب الصر  العاشرر األساسرري 72تكونرت عينرة الدراسرة مررن ) ،التحصريل والدافعيرة للرتعلم
   مدار  وكالة ال و  الدولية.أحدية الخامسة وهي عدادفي مدرسة ذكور إربد اإل

شررعبة  اسررتخدمت، و ( طالبررا  36ختيررار شررعبة مررن هررذا الصرر  عشرروائيا لتكررون المجموعررة الضررابطة)إتررم 
ي التحصيل والدافعية للتعلم قبرل إختبار تم تطبيق ، و طالبا( 36)أخر  من الص  ذاته مجموعة تجريبية

رفري)التخطيط تعر  المجموعة التجريبية للبرنام  التدريبي الذي صمم لتعليم مهارات التفكير فروق المع
( 18هررذا المهررارات بواقررع )فرري  أفررراد المجموعررة التجريبيررة  طبررق الترردريب علررى  ثررم ،والمراقبررة والتقررويم(
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أفرررراد المجموعرررة الضرررابطة  ( أسرررابيع، ولرررم يتعرررر 6( دقيقرررة ولمررردة)40مررردة كرررل منهرررا)جلسرررة تدريبيرررة 
القبلرري فرري التحصرريل والدافعيررة للررتعلم،  ختبررارإلنتررائ  الدراسررة تكررافؤ المجمرروعتين علررى ا ، وأهررم للترردريب

البعررردي عرررن وجرررود أثرررر للبرنرررام   ختبرررارإل)ت( وتحليرررل التبررراين المصررراحب علرررى اإختبررراربينمرررا كشررر  
 يبي في التحصيل والدافيعة للتعلم لد  عينة الدراسة لصالط المجموعة التجريبية.التدر 
 

لرد   األكراديميببح  الفروق العمرية في الدافعية الداخلية وعالقتها براألداء  ,Lepper ) 2005لقام 
ريكية، وتوصلت األم( طالبا من طلبة المرحلة الثانوية في مدار  والية بنسلفانيا 178عينة مكونة من )

، كما بينت الدراسة ان األكاديميالدافعية الداخلية  والتحصيل  وجود عالقة موجبة دالة بين إلىالدراسة 
 .يالدافعية الداخلية تنخف  لد  الطلبة بزيادة مستو  الص  الدراس

 
يررة والدافع اإلجتمرراعيالكشرر  عررن العالقررة بررين التوافررق النفسرري و  إلررى  (2011مفروجــة )دراسررة  هرردفت

لعطيررة  الثانويررةيررة و عدادالشخصررية للمرحلررة اإل إختبرراروتررم اسررتخدام  ،ويانالتعلرريم الثرر طلبررة للررتعلم لررد 
لررتعلم ليوسرر  قطررامي لوذلرر  لقيررا  التوافررق بعررد تعديلرره لرريالئم عينررة الدراسررة ومقيررا  الدافعيررة  محمررود

 ،مردار  علرى مسرتو  واليرة تيرزي وزو وبرومردا  (6)من  ا  طالب (320)لقيا  الدافعية وشملت العينة 
والدافعية لتعلم لد  الطلبرة الدارسرين فري  اإلجتماعيوتوصلت الباحثة لوجود عالقة بين التوافق النفسي 

عردم  إلىلتعلم وتوصلت الباحثة لزادت الدافعية  اإلجتماعيأي كلما زاد التوافق النفسي  الثانويةالمرحلة 
فري حرين يوجرد فررق فري  اإلجتمراعيالذكور فيما يخص درجرات التوافرق النفسري و  نا إلوجود فرق بين ا

 سي لصالط الذكور.التوافق النف
 

الررتعلم، لررد  طلبررة الصرر  معرفررة مسررتو  دافعيررة  إلررىدراسررة فرري هررذا  (2011مالربيــع ) دراسررة هرردفت
ختال  إذلررر  يختلررر  بررر انذا كرررإ، وفيمررا نيرررة الهاشرررميةرداسررري فررري لرررواء الرمثررا، بالمملكرررة األسالعاشررر األ

 األكراديمي ته، ومستو  تعليم الوالد والمسرارأسر مت يرات جن  الطالب، مستو  تحصيله ومستو  دخل 
الباحر  مقيرا   اسرتخدمالدراسرة  أهردا دارة معلوماتية، مهني( ولتحقيق إدبي، أ، ختيارا )علمياالمنوي 

ختيررارهم إتررم  ،ة( طالبرر126( طالبررا و)90وطالبررة، ) ( طالبررا  216تكونررت عينررة الدراسررة مررن )، لدافعيررةا
 انعرردد مررن النتررائ  كرر إلررى( مرردار  حكوميررة فرري لررواء الرمثررا، توصررلت الدراسررة 4)بطريقررة عشرروائية مررن

 نأ، كمرا كبيررا   انساسري فري لرواء الرمثرا كرالرتعلم لرد  طلبرة الصر  العاشرر األ مستو  دافعية نأ برزهاأ
ذوي  ل لصررررالطيمسرررتو  التحصرررإلرررى تعلم يعرررز  لرررلدافعيررررة ليتفررروقن علرررى الرررذكور فررري مسرررتو  ا نرررا اإل

على مستو  دافعية  األسرةثر لكل من مستو  تعليم الوالد ومستو  دخل أالتحصيل المرتفع وعدم وجود 
 التعلم لد  طلبة الص  العاشر.
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 :تعقيب عل  الدراسات السابقة 15.2

 
حرد  إلرىالتشرابه  عردم لرتعلم، وبرالرغم مرن، ودافعيرة ااألسررة تجراااألنظرار إ ددت الدراسات التي وجهرتتع

ن، إال أن الباحثرررة لررم تجرررد سررتخدام هرررذين المت يرررين الدراسرررة الحاليررة فررري إمررا برررين بعرر  الدراسرررات وبرري
سررتهدا  العينررة الترري ا  ن و يتفرراق علررى طريقررة سرررد المت يررر إلاامررا تشرربه دراسررتها الحاليررة بررنف  دراسررات تم

نويررة وبالتحديررد، طررالب الصرر  الثرراني تطبيررق هررذا الدراسررة عليهررا، وهرري المرحلررة الثا إلررىسررعت الباحثررة 
عرن جميرع الدراسرات التري سررية األلها للض وط و اختال  الدراسة الحالية في تنوعلى الرغم من إ ،عشر

 .في تحديد مالمط الدراسة الحالية ةفقد ساعدت تل  الدراسات الباحث ،تم عرضها
 مناقشة الدراسات السابقة من حي : وفيما يلي ستتم

 األدوات المستخدمة.
 المت يرات التي اشتملت عليها الدراسة. 

 إليها. النتائ  التي توصلت 
 

 أواًل: األدوات المستخدمة:
دوات ويتضررط فرري أغلررب الدراسررات السررابقة أنهررا اسررتخدمت أداتررين أو أكثررر لدراسررة المت يرررات ومررن األ 

 التي تم أستخدامها:
وخبررات الوالردين  سرتبانات حرول خبرراتسرتخدم إحير  ا ( Love، 2002 )ال سرتبانات مثرل دراسرة اإل

 الطالب تكي  إستبانةحي  استخدم الباح   ( moor ،2003)مورو كاديمي، حول الض وط واألداء األ
 مررن تكررون الررذي الوالديررة المعاملررة أسرراليب إسررتبيان اسررتخدم الباحرر  فيهررا ( 2003) الررروا  دراسررة بينمررا

 ، بينماأساليب أربعة يضم( 25)من وتكون ملأ خرواآل موقفا،( 25) من وتكون لأب أحدهما صورتين
 بررررالمت يرات مسرررربوقة المسررررتقلة المت يرررررات تضررررمنت إسررررتبانةالباحرررر  اسررررتخدم  ( 2006)  شررررراز دراسررررة

 (2013) فريردةمرا فري دراسرة أ (الدراسري التحصريل) الترابع المت يرر بيانرات أما العينة ألفراد الديموغرافية
 إختبار استخدام وتم (2011) فروجة  دراسةما أ األسرة، حول البيانات لجمع إستمارة الباحثة استخدمت
 عينرررة لررريالئم تعديلررره بعرررد التوافرررق لقيرررا  وذلررر  محمرررود لعطيرررة والثانويرررة اإلعداديرررة للمرحلرررة الشخصرررية
 اسرررتخدم (2011)الربيرررع فررري دراسرررةو  الدافعيرررة لقيرررا  قطرررامي ليوسررر  للرررتعلم الدافعيرررة ومقيرررا  الدراسرررة
 إختبراري تطبيرق وتم (2004) بقيعيختبارات كما في دراسة كما استخدمت اإل الدافعية، مقيا  الباح 

 مهرارات لتعلريم صرمم الرذي التردريبي للبرنرام  التجريبيرة المجموعة تعر  قبل للتعلم والدافعية التحصيل
حير   ( 2003 وعثمران، المقصرود عبد) وأيضا تم استخدام المقايي  مثل دراسة  المعرفي فوق التفكير
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 مقيررا  و(  1995 للشررخص،)  لأسرررة االقتصررادي االجتمرراعي المسررتو  مقيررا  الباحثترران اسررتخدمت
حيرر  اسررتخدم  ( moor، 2003)مررور دراسررة، و ( (Berkey&Hanson, 1991 سررريةاأل الضرر وط
 مقيرا  الدراسرة هذا فياستخدم الباح   (( Bansal, 2006 دراسة، أما األسرية البيئة مقيا الباح  
، األسرري المنراا لقيرا  مسررا ومقيرا  اإلنجاز دافعية لقيا  بارغافا ومقيا  الضبط مركز لقيا  روتر

ثين إعرداد مرن النفسرية الضر وط مقيرا  ( 2006 ،والرشريدي الجمعرة)  فيما اسرتخدمت دراسرة أمرا  البراحي
 من األسرية المساندة مقيا  إستخدام تم وقدفقد استخدم الباح  ثال  مقاي  (  2009، علوي)دراسة 
 موسرى فراروق إعرداد من الدافعية ومقيا  عيسى إبراهيم إعداد من الذات مفهوم ومقيا  الباح  إعداد

 الطررالب يرردركها كمررا األسرررية الضرر وط مقيررا  فرري الدراسررة أدوات تمثلررت (2010 ،راشررد)  دراسررة وفرري
 هرذا فري كير  الرذي األسررية الضر وط مقيرا  تطبيرق ترم (2013 ،فريدة ) اما دراسةالباحثة، إعداد من

 .الجزائرية للبيئة الدراسة
 

 :: من حيث المتغيراتثانياً 
 
حي  ان الدراسات السابقة تناولت الكثير من المت يرات بالفحص والدراسة ومن هذا المت يرات ما يتفق  

اتفقرررت مرررع الدراسرررة الحاليرررة فررري  (2000 احمرررد،) تفقرررت دراسرررة إمرررع الدراسرررة الحاليرررة ومثرررال ذلررر  فقرررد 
 عبرد)  دراسرة، وكرذل   الطلبرة لرد  للرتعلم الدافعيرة مسرتو  في لأسرة الشهري والدخل الجن ، مت يرات
 لطرررررالبل االقتصرررررادي االجتمررررراعي والمسرررررتو  الجرررررن اسرررررتهدفت ايضرررررا   ( 2003 وعثمررررران، المقصرررررود
فقرررررد  ( 2011 ،فروجررررة) و  ( 2009 ،العلرررروي) دراسرررررة و (  2003 ،الررررروا )  ،أمررررا دراسررررةوالطالبات
فقرررد اسرررتهدفت المسرررتو   ( 2006 ،شرررراز)  دراسرررة مرررا دراسرررة أالجرررن  فقرررط هرررذا الدراسرررات  اسرررتهدفت

فقررررررد  ( 2006 ،والرشرررررريدي الجمعررررررة،)  دراسررررررةب بمسررررررتو  التحصرررررريل أمررررررا األم واألاالقتصررررررادي ودور 
سرررتهدفت الجرررن  والمسرررتو  فقررد إ (2013 ،فريررردة )ودراسرررة علمرري، ادبررري (اسررتهدفت الفررررا االكررراديمي )

فقررد اسررتهدفت جرن  الطالررب ومسررتو   (2011،الربيرع )دراسررةما تعليمري لررالب والمسرتو  اإلقتصررادي،أال
لدراسرة الحاليرة لكراديمي وهرذا الدراسرة كانرت اقررب الدراسرات ة ومستو  تعلريم الوالرد والفررا األدخل األسر 

 من حي  المت يرات التي استهدفتها الدراسة 
 

ن ومررن خررالل اطررالا الباحثررة علررى الدراسررات السررابقة لررم تجررد أي دراسررة تتطررابق مررع دراسررتها الحاليررة مرر
حيرر  دراسررة العالقررة بررين الضرر وط االسرررية ودافعيررة الررتعلم، لكررن وجرردت الكثيررر مررن الدراسررات تناولررت 

 .للتعلمعوامل األسرية، والض وط الوالدية، وكل من التحصيل والدافعية التنشئة األسرية، وال
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 تي توصلت اليها الدراسات السابقة:ثالثًا: النتائج ال
 السرركن، ومكرران والصرر ، الجررن ، لمت يرررات أثررر وجررود إلررى( 2000 حمررد،أ)  دراسررة نتررائ  اشررارت فقررد

( Sherr, 2002)  شريري دراسرة وكذل  الطلبة، لد  للتعلم الدافعية مستو  في لأسرة الشهري والدخل
 ال  دراسرة امرا الطلبرة، عنرد اإلنجراز دافعيرة تحسرين إلرى ترؤدي الوالديرة المشراركة زيرادة ان على اكدت

(Love, 2002  )ترتبط ال االقتصادية الض وط مثل الخارجية األسرية الض وط أن  الى توصلت فقد 
 كمررررا الزوجيررررة الخالفرررات مثررررل الداخليرررة سررررريةاأل الضرررر وط تررررتبط بينمررررا للمرررراهقين، األكرررراديمي بررراألداء

 عبررد) أمررا  المدرسري، ادائهررم مسررتو  فري دورا   تلعررب الشخصررية وسرماتهم المررراهقين طبرراا  أن أوضرحت
 بتفاعررل يتررأثر المرردر  األسررري النظررام قرروة فقررد توصررلت الباحثترران الررى أن ( 2003 وعثمرران، المقصررود
، أمرررررا دراسرررررة  والحضرررررر الريررررر  فررررري والطالبرررررات لطرررررالبل االقتصرررررادي االجتمررررراعي والمسرررررتو  الجرررررن 
 والتكيررررر  واألداء األسررررررة دعرررررم برررررين إيجابيرررررة عالقرررررة وجرررررود هرررررانتائج أظهررررررت ( ,moor 2003)مرررررور

 اإلنجراز، دافرع فري الرذكور علرى اإلنا  تفوق النتائ  وكانت(  2003 ،الروا ) ، أما دراسة األكاديمي
 ( 2003 ،وغرابيرة قواسرمة)امرا  الدراسري اإلنجراز لردافع بالنسبة الوالدية المعاملة أساليب في اثر وهنا 

، واوردت   األبنرراء لررد  الررتعلم دافعيررة فرري األسرررية البيئررة لتررأثير كبيرررة درجررة هنررا  أنفكانررت اهررم نتائجهررا 
 سريرهم علرى كبيرر ترأثير لهرا لأبنراء األبراء معاملرة طريقة أن الدراسة نتائ  اهم ومن ( 2006 شراز،) 

 إلررى ، والتحصرريل ومسررتو  اإلقتصررادي المسررتو  بررين اإليجابيررة العالقررة علررى الدراسررة وأكرردت، الدراسرري
 ( 2006 ،الجمعة،والرشرريدي) ، الدراسرري التحصرريل مسررتو فرري  األب دور مقابررل األم دور اهميررة مررد 
 الض وط مجال في األدبي والقسم العلمي القسم طالب بين إحصائيا   دالة فروق وجود النتائ  رت ظهوأ

 هنرا  أن نتائجهرا بينرت ( 2013 ،فريردة) ، ودراسرة العلميرة التخصصرات ذوي الطرالب لصرالط النفسية
 وكرررذل  األسررررة، لررررب العائليرررة والحالرررة التعليمررري والمسرررتو  األسررررة رب جرررن  حسرررب األسرررر برررين فروقرررا  

 يرؤثر فرال األسررة رب سرن مت يرر أمرا األسررة، بره تقطن الذي السكن ونوا األسري، اإلقتصادي المستو 
 فري الرذكور علرى يتفروقن اإلنرا  أن هرانتائجأهرم  مرن(  2011 الربيرع،) .األسررية الضر وط ظهرور على

 لكرل أثرر وجرود وعردم المرتفرع التحصيل ذوي لصالط التحصيل مستو إلى  يعز  للتعلم الدافعية مستو 
 .العاشر الص  طلبة لد  التعلم دافعية مستو  على األسرة دخل ومستو  الوالد تعليم مستو  من
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،  ( 2010 ،نفررر  العينرررة، )راشرررد أيضرررا  و   يررررينل المو اة الحاليرررة بتنرررقتربرررت مرررن الدراسرررالدراسرررات التررري إ
( moor 2003و)ط األسرية وبين التحصيل الدراسي، إيجاد العالقة بين الض و  إلىسعت هذا الدراسة 

( حير  كانرت 2003 ،( باسرتثناء)الروا (Bansal, 2009( و2006 ،)شرراز( وSherri, 2002و)
موضرروا  إلررى( تطرقررت 2003 ،طررالب الجامعررات، أمررا )قواسررمة وغرابرري مررن مطبقررة علررى عينررة مكونررة

طالب المرحلة اإلعدادية  من ستهدفت عينة مكونةبالبيئة األسرية لد  الطلبة، و أ دافعية التعلم كمتأثر
 والثانوية.

 
لت هذا الدراسة العالقة بين المساندة األسرية ومفهوم الذات والدافع ل نجاز و اتن ( 2009، ا)العلويبينم

 موضروعي الردور األسرري مرن جهرة إلىا تطرقت أنهوالتحصيل الدراسي، وتشابهت مع الدراسة الحالية ب
مررررن العلمرررراء  را  حيرررر  أن هنررررا  كثيرررر از والتحصرررريل الدراسرررري مررررن جهررررة أخررررر ،وموضرررروا الرررردافع ل نجرررر

 التخصص أكثر بكل مصطلط. إلىلط واحد والبع  اآلخر يميل طما مصأنهصهما على لخي
 

لرررنف  العينرررة  أيضرررا  الدافعيرررة و ل موضررروا و اأمرررا بالنسررربة للدراسرررات التررري تالقرررت مرررع الدراسرررة الحاليرررة بتنررر
)عثامنرة والدافعيرة للرتعلم، وكذل  اإلجتمراعيسري و إيجاد التوافق النف إلىوالتي توجهت  (2011، )فروجة
رتبررراط برررين األهميرررة التررري يوليهرررا المعلمرررون فررري تقصررري درجرررة اإل  إلرررى( والتررري سرررعت  2006، وقررراعود

 ( 2012، )الربيرعمرا دراسرة أ وممارسة المعلمين لها،عية الطلبة ستراتيجيات إثارة دافالالمدار  الثانوية 
 .يجاد مستو  الدافعية لديهم حسب مت يرات الدراسةالكانت 

 
 ( 2013 ،فريرردة ل موضرروا الضرر وط، وبررنف  العينررة)و االدراسررات الترري تالقررت مررع الدراسررة الحاليررة بتنرر

حي  تعرفت هذا الدراسة على الض وط األسرية حسب مت يرات الدراسة، وتشابهت مرع الدراسرة الحاليرة 
ثالثرة  إلرىلت موضوا الض وط وكان هنا  اختال  بتوزيع العينرة لري  نوعهرا، حير  قسرمت و اا تنأنهب

 الحالية، ة الثانوية مثل الدراسة ور، المعلمون(، الطالب من المرحلاألملياء أو أقسام)الطالب، 
 
 :ستفادة من الدراسات السابقةاإل جهأو 
 

منهررا  سررتفادتإدراسررات السررابقة كرران البررد مررن وجررود بعرر  الفوائررد الترري لسررتعرا  الباحثررة لمررن خررالل إ
 الباحثة في دراستها الحالية.
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ختيرررار مجتمرررع دت الدراسرررات السرررابقة الباحثرررة فررري إالعينرررة، فلقرررد أفرررا و مرررن حيررر  مجتمرررع الدراسرررةاُل: أو 
مررا لهررذا المرحلررة مررن أهميررة فرري المجتمررع حيرر  أن بعرر  الدراسررات الدراسررة وهررم طلبررة الثانويررة العامررة ل

 جريت على هذا الفئة.السابقة أ
سررتعرا  تلرر  الدراسررات أدوات الدراسررة مررن خررالل إفرري  سررتفادت الباحثررة مررن الدراسررات السررابقةاثانيررُا: 
 المناسبة لدراستها الحالية.دوات الدراسة تحديد أفي  ستفادتإرها جميعا، و ابمح
  .رتباطيإلاوهو المنه   ختيار المنه  المناسب لدراستهافي إ ساعدت الدراسات السابقة الباحثة ثالثُا:

ختيررار المت يرررات المناسرربة لدراسررتها والترري تتناسررب مررع دت الدراسررات السررابقة الباحثررة فرري إسرراعرابعررُا: 
 المجتمع الذي طبقت عليه الدراسة.

 وتفسير نتائجها. أهدافهافي صياغة الباحثة من الدراسات السابقة  ستفادتأخامساً: 
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 لفصل الثالثا
 

 :الطريقة واإلجراءات 1.3
 

يتضررمن هررذا الفصررل عرضررا  لمررنه  ومجتمررع وعينررة وأداة ودالالت الصرردق والثبررات المسررتخدمة فرري هررذا 
جراءات الدراسة إلى، إضافة الدراسة التحقق من صردق األداة وثباتهرا،  وخطواتالمستخدمة،  مت يرات وا 
، وفيمررا يلرري بيرران فرري تحليررل البيانررات والطرررق اإلحصررائية المتبعررة تصررميم الدراسررة وصرر  إلررىإضررافة 
 ذل .
 

 منهجية الدراسة: 2.3
 

لجمع البيانات من مجتمع الدراسرة  الرتباطيالباحثة  المنه  الوصفي ا استخدمتألغرا  هذا الدراسة 
الضرر وط األسرررية وعالقتهررا بدافعيررة الررتعلم لررد  طلبررة الثانويررة العامررة فرري مدينررة ا "نهرراوالتعررر  علررى عنو 

 .وهذا األسلوب يناسب أغرا  الدراسة "الخليل
 

 مجتمع الدراسة: 3.3
 

( 3116) والبرررالغ عرررددهم  ،طلبرررة الثانويرررة العامرررة فرري مدينرررة الخليرررلجميررع  أنرررهعررر  مجتمرررع الدراسرررة ب
 ا  علميرر ا  ( طالبرر412عشرررة مدرسررة ثانويررة فرري مدينررة الخليررل مررنهم )  طالررب وطالبررة مرروزعين علررى ثررال 

مررروزعين علرررى  علررروم إنسرررانية( طالبرررة 1405و)( طالبرررة علمررري 468و)  علررروم إنسرررانية( طالرررب 831)
صرراءات فرري واإلح حسررب إحصررائيات قسررم التخطرريط ( مدرسررة خاصررة وحكوميررة فرري مدينررة الخليررل13)

 التربية والتعليم. مديرية
 

 عينة الدراسة: 4.3
 

ختيرارهم بطريقرة إحصرائية إتم يحصائي، ا مجموعة جزئية من أفراد المجتمع اإلأنهتعر  عينة الدراسة ب
 .تمثل المجتمع أفضل تمثيل
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دراسرة لصرلي ل(  من المجتمع األا  طالب 50ستطالعية قوامها )عينة عشوائية إ بإختيارقامت الباحثة  . أ
فرراد العينرة سررية، علرى أحية مقيا  الضر وط األ( بهد  التحقق من صالا  طالب20طالبة( و) 30منهم )

 حصائية المالئمة.ل حساب الصدق، والثبات بالطرق اإلالميدانية في البيئة الفلسطينية، من خال

 

 العنقوديرةالعشروائية عينرة الدراسرة بالطريقرة  بإختيرارفري هرذا الدراسرة قامت الباحثة  العينة الميدانية: . ب
  حكوميرة ومدرسرتان خاصرة منهرا من مدار  مدينة الخليل الثانوية وشملت عشرة مردار  ثمراني مردار 

فراد العينرة ختيار أمدار  إنا  واحدة منها خاصة وتم إدار  ذكور واحدة منها خاصة وخم  م خم 
( 312يل عمرل الباحثرة وتكونرت العينرة مرن)لتسره بشكل عشوائي حي  طبقت على صفو  كاملة وذل 

 صلي.من المجتمع األ %10بنسبة علوم إنسانيةالوطالبة من الفرعين العلمي  ا  طالب

 

انة صرررالحة سرررتب( إ307منهرررا ) تسرررترداسرررتبانات علرررى عينرررة الدراسرررة و ( إ312وقامرررت الباحثرررة بتوزيرررع)
، وفري مررا يلري عررر  الزمرةلغيرر صررالحة للتحليرل حسرب الشررروط ا اناتسرتبإ (5تثناء )للتحليرل وترم إسرر
 لعينة الدراسة:

 
 :اتوزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراته

 
( توزيــع افــراد عينــة الدراســة تبعــًا لمتغيــرات الجــنس والفــرع ومســتوى الــدخل ومســتوى تعلــيم األب ومســتوى  1جــدولل 
 تعليم األم
 العدد المستوى المتغير

 الجنس

 124 ذكر

 183 أنثى

 307 المجموع

 الفرع

 81 علمي

 226 علوم انسانية

 307 المجموع

 مستوى الدخل

 39 مرتفع

 246 متوسط

 22 منخفض

 307 المجموع

 مستوى تعليم األب

 40 بكالوريوس فاعلى

 57 دبلوم

 210 ثانوية عامة فأقل

 307 المجموع

 تعلم األم مستوى

 37 بكالوريوس فاعلى

 65 دبلوم

 205 ثانوية عامة فأقل

 307 المجموع
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الدراسرة  حي  بلغ عردد أفرراد عينرة مت يراتها، حسب عينة الدراسةتوزيع أفراد يتبين من الجدول السابق و 
( 183)نرا  اإلالدراسرة مرن  في حرين بلرغ عردد أفرراد عينرة ،%(40.4بنسبة ) طالبا (124) الذكورمن 
كما  في عينة الدراسةسبة اإلنا  أكبر من نسبة الذكور نأن  إلىوتشير هذا النتيجة  ،%(59.6) بنسبة

حير  بلرغ عردد أفررراد  األكراديميالفررا  حسرب مت يرر عينرة الدراسرة توزيرع أفرراد الجردوليظهرر مرن خرالل 
%(،فري حرين بلرغ عردد 26.4الفررا العلمري بنسربة ) إلى( ينتمون 81حسب الفرا العلمي )عينة الدراسة 

مررن عينرررة %( %73.4)حيرر  شرركلوا مرررا نسرربته ( 226) اإلنسرررانيةافررراد عينررة الدراسررة مرررن فرررا العلرروم 
فررررا العلررروم  إلرررىينتمرررون  اعينرررة الدراسرررة كرررانو كبرررر مرررن أن النسررربة األ إلرررىوتشرررير هرررذا النتيجرررة الدراسرررة، 
  .اإلنسانية

 
أن النسرربة األكبررر مررن أفررراد عينررة الدراسررة حسررب مت يررر مسررتو   أيضررا  ( 1نتررائ  الجرردول ) تكمررا أشررار 

%( مرن عينرة 80.1( شكلوا مرا نسربته )246الدخل كان لصالط فئة الدخل المتوسط حي  بلغ عددهم )
وكانرت  ( من عينرة الدراسرة12.7ا نسبته )%( شكلوا م39الدراسة، تالها فئة الدخل المرتفع حي  بلغ )

مرا %( من عينرة الدراسرة، أمرا في7.2شكلوا ما نسبته )، (22لفئة الدخل المنخف  حي  بلغ )نسبة  أقل
النسرربة األكبررر مررن أفررراد  ( أن1، فتشررير النتررائ  الررواردة فرري الجرردول )األبم ييتعلررق بمت يررر مسررتو  تعلرر

%( مرن عينرة 68.4) ، شركلوا مرا نسربته( فرردا  210حي  بلغ عرددهم ) أقلة فلثانويلعينة الدراسة كانت 
%( 18.6( شركلوا مرا نسربته )57حسرب مت يرر الردبلوم  فكران عرددهم ) األبم يتعلالدراسة، أما مستو  

( و شركلوا مرا نسربته 40على فقرد كران عرددهم )نسربة لفئرة البكرالوريو  فرأ أقرلمن عينرة الدراسرة وكانرت 
(13 .)% 
 

مررن أفررراد عينررة  األمالنسرربة األكبررر حسررب مت يررر مسررتو  تعلررم  ( أن1كمررا نالحررظ مررن نتررائ  الجرردول )
نرررة %( مرررن عي66.8، شررركلوا مرررا نسررربته )( فرررردا  205حيررر  بلرررغ عرررددهم ) أقرررلة فلثانويرررلالدراسرررة كانرررت 

%( 21.2( شركلوا مرا نسربته )65م حسرب مت يرر الردبلوم  فكران عرددهم )الدراسة، أما مسرتو  الرتعلم لرأ
( و شركلوا مرا نسربته 37على فقرد كران عرددهم )بة لفئرة البكرالوريو  فرأأقرل نسرمن عينرة الدراسرة وكانرت 

(12 .)% 
 

 أداة الدراسة:  5.3
 

والدراسرات السرابقة ذات  التربروي( وذلر  بعرد مراجعرة األدب اإلسرتبانةقامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة )
دراسررة  ) هررذا الدراسررات ومررنطلبررة الالضرر وط األسرررية وعالقتهررا بدافعيررة الررتعلم لررد  العالقررة بموضرروا 
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فروجررررررة  لو (2006م شــــــرازل و (2003 ،قواسررررررمة وغرابيررررررة ) و دراسررررررة(  2011الحمررررررد، وسررررررميران،
ويحترررروي علررررى  اإلسررررتبانةشررررمل مقدمررررة ل و القسررررم األقسررررام: ثالثررررة أ  اإلسررررتبانةوقررررد تضررررمنت  (2011،

فتضررمن بيانررات مت يرررات  الرر البيانررات التعريفيررة، أمررا القسررم الث، والقسررم الثرراني مجموعررة مررن العناصررر
 وتكون من مقياسين:الدراسة 

 
 :الضغوط األسرية ستبانةإ :لوالمقياس األ  
 

لعامة ولعدم وجود مقيا  سرية لد  طلبة الثانوية اقيا  مستو  الض وط األ ذا االستبانة الهد  من ه
موضروا الدراسرة قامرت م مع المرحلرة العمريرة لطلبرة مطبق في البيئة الفلسطينية يتالء سريةللض وط األ

)دراسررة دراسررة  سرررية مررنل الضر وط األو االنفسررية يتنررضرر وط لر مقيررا  لو االباحثرة بتبنرري محررور مررن محر
تكررون تو راسررة، خررر  لتتناسررب مررع طبيعررة الدصررياغة بنررود أب وقامررت الباحثررة (2011الحمررد، وسررميران،

مررن الرررقم واحررد حتررى السررابع هررم فقرررة مررن المقيررا  السررابق و  (15)فقرررة تررم اقتبررا   (26)مررن سررتبانة اإل
بمرا  السادسرة والعشررونمنرة عشررة وحترى اخرر  مرن الفقررة الثفقررة أ (11)وقامت الباحثة بأضافة  ،عشر

  .يتناسب مع الدراسة الحالية
 
زان للفقرات كما و تجاا اإليجابي، وأعطيت األوقد بنيت الفقرات باإلبشكل رباعي  ستبانةاإل توقد صمم 

 .مرتفع 3-2.5 ، ومتوسط 2.5-1.5، و متدني 1.5-0 األسرية، الض وط: يأتي
 

 :لتعلملالمقياس الثاني: مقياس الدافعية 
 

وقررد اعتمرردت الباحثررة  لررد  طلبررة الثانويررة العامررة تعلملررالدافعيررة لالهررد  مررن هررذا المقيررا  قيررا  مسررتو  
وجردت ان هرذا المقيرا  مرن السرابقة دراسرات لمقيا  قطامي لدافعية التعلم ومن خالل مراجعرة الباحثرة ل

هرذا المقيررا   عداديررة والثانويرة وقرد وضررعفعيررة الرتعلم لرد  طلبررة المرحلرة اإلهرم المقرايي  الترري تقري  داأ
علرررى مقيرررا   عتمرررادا  إ (1989)م الرررنف  فررري الجامعرررة االردنيرررة عرررامسرررتاذ علرررمرررن قبرررل يوسررر  قطرررامي أ

 (36)علررىتعلم ويحترروي المقيرا  لرافعيررة للرتعلم لكررل مرن كرروزكي زانروفيسرتا ومقيررا  ورسرال للدلالدافعيرة 
عبرارة ( 24)اسرتبعاد ردنية على صالحيتها، بعدمعة األساتذة علم النف  بالجاعبارة، أجمع المحكمون وأ

عراد، وقرد بنيرت األبي ( خماسرLikert Scaleعلرى أسرا  مقيرا  ليكررت )وكران المقيرا  الثراني صرمم 
خمر  درجرات، : افق بدرجة كبيرة جردا  أو زان للفقرات كما يأتي: و تجاا اإليجابي، وأعطيت األالفقرات باإل
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وال : درجترران، افررق أو ال  ،: ثررال  درجرراتافررق بدرجررة متوسررطةأو و : أربررع درجررات، افررق بدرجررة كبيرررة أو و 
  (.3يظهر في الملحق )لية كما و بصورتها األ اإلستبانة: درجة واحدة. حي  تكونت افق بدرجة كبيرةأو 

 ،ويحترروي علررى مجموعررة مررن العناصررر الترري تحرردد هررد  الدراسررة اإلسررتبانةشررمل مقدمررة  :لوالقســم األ 
فقرررة تشررجع  إلررىود الباحثررة جمعهررا مررن أفررراد عينررة الدراسررة، إضررافة تررونرروا البيانررات والمعلومررات الترري 

 .اإلستبانةلمساعدة وتحري الدقة في تعبئة تقديم ا إلىالمبحوثين 
 

( والتري دخلرت كمت يررات  البيانرات الشخصرية )طلبة الثانوية العامة معلومات عامة عن : القسم الثاني
(  نسرانيةإعلروم  علمري، ( الفررا العلمري) نثرىأذكرر،  ت هذا المت يرات في: الجرن ، )تمثلو  ،في البح 

(، أقلبكالوريو  فأعلى، دبلوم، ثانوية ف )األبمستو  تعلم  منخف (، متوسط، مستو  الدخل )مرتفع،
 (.أقلثانوية ف ،دبلوم ،بكالوريو  فأعلى )األممستو  تعلم 

 
الضرر وط األسرررية وعالقتهررا بدافعيررة الررتعلم لررد  بتخررتص  الترري نهاسررتبفقرررات اإل: وتضررمن القســم الثالــث

 قسمين على النحو اآلتي: إلىو مقسم وه ، طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليل
 الض وط النفسية ل:و المقيا  األ. 
 :دافعية التعلم المقيا  الثاني. 
 

 :وعدد الفقرات في كل قسمالدراسة  أداة  قسامأ( اآلتي يوضح  2والجدول )

 

 ( أقسام أداة  الدراسة وعدد الفقرات في كل قسم:2جدولل 
 عدد الفقرات المجال الرقم

 26  مقياس الضغوط األسرية لوالمجال األ

 36 التعلممقياس دافعية  المجال الثاني

 
 :صدق األداة

وبلغ ين في التربية، وعلم النف ، والتربية الخاصة، صصخالمتتم عر  أداا الدراسة على مجموعة من 
وقد طلب من المحكمين إبداء الرأي فري أداة الدراسرة مرن حير   ( 1)انظر الملحقمحكما ( 12) عددهم

حذفها، وقد رأ  المحكمون  أوإبداء الراي بضرورة إعادة صياغتها  أوفقراتها وصياغتها والموافقه عليها 
ضرورة إعادة صياغة بع  الفقرات ، وتم حذ  بع  الفقرات لتكرارها لنف  المعنرى، حير  ترم األخرذ 

من األعضاء المحكمين وبرذل  يكرون قرد تحقرق الصردق الظراهري ألداة  %(80برأي أغلبيه المحكمين )
 (.2ها النهائية وانظر الملحق)صورتالدراسة وأصبحت في 
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 ثبات األداة: 
 

طالبرررا  50علرررى عينرررة اسرررتطالعية تكونرررت مرررن هرررذا الدراسرررة لرررالداة فررري حسررراب معامرررل الثبرررات لقرررد ترررم 
وقرد بل رت  (،ChronbachAlphaلفرا )أسرتخدام معادلرة كرونبراا إمعامل ثبات ب ستخراجإوطالبة، وتم 

 تي:قيمة معامل الثبات كما في الجدول اآل
 

 معامالت الثبات لمقياس الضغوط األسرية ومقياس دافعية التعلم (3) جدول

 معامل الثبات المجال رقم المجال

 83.6 مقياس الضغوط األسرية 1

 72.3 مقياس دافعية التعلم 2

 
في حرين بلرغ  (83.6سرية بلغ )ن معامل ثبات مقيا  الض وط األونالحظ من خالل الجدول السابق أ
هردا  أمناسربة لتحقيرق ثبرات مرن المعرامالت ال (، وتعرد هرذا72.3) معامل الثبات لمقيا  دافعية الرتعلم

 .الدراسة
 

 :سةاإجراءات الدر  6.3
 

عررردادها  اإلسرررتبانةالباحثرررة مرررن صررردق  تبعررردما تأكرررد فررري قيرررا  األهررردا  التررري وضرررعت مرررن أجلهرررا، وا 
عينرة عشروائية مرن طلبرة  سرتبانات علرىقامرت الباحثرة بتوزيرع اإل ،تحديرد العينرة بصورتها النهائيرة، وبعرد

حير  ترم  ،ة ترم مراجعتهرا مرن قبرل الباحثرةأسرتبانات المعبروبعد إعادة اإلالثانوية العامة في مدينة الخليل 
سرتخدام البرنرام  اإلحصرائي الرزمرة االحصرائية إب الحاسوب ومعالجتهرا إحصرائيا   إلى ستباناتاإل إدخال
سررررتخراج النتررررائ  وتحليلهررررا إومررررن ثررررم تررررم  ،( وتفريررررغ إجابررررات أفررررراد العينررررةSPSSة )جتماعيرررراإلللعلرررروم 

 ومناقشتها.
 

 :تصميم الدراسة 7.3
 

 : اآلتيةتضمنت الدراسة المت يرات 
 
 :المتغيرات المستقلة -1

 .نثى(أ، الجن : )ذكر
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 (.علوم إنسانية، الفرا: )علمي
 .، متوسط، منخف ()مرتفع مستو  الدخل: 
 .: )بكالوريو  فأعلى، دبلوم، ثانوية عامة(األبتعليم  مستو  

 .(أقل)بكالوريو  فأعلى ، دبلوم، ثانوية عامة ف :األممستو  تعليم 
 
 المتغيرات التابعة:  -2
 

عالقررة بالمتعلررق   اإلسررتبانةتجابات عينررة الدراسررة علررى سررؤال سررإلوتشررتمل علررى المتوسررطات الحسررابية 
 لد  طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليل.سرية بدافعية التعلم الض وط األ

 
 المعالجات اإلحصائية: -3

 
( وذل  SPPS) ةاإلجتماعيبرنام  الرزم اإلحصائية للعلوم الباحثة  استخدمتمن أجل معالجة البيانات 

 :اآلتيةستخدام المعالجات اإلحصائية إب
 .التكرارات .1
 النسب المئوية. .2
 .المتوسطات .3
 .نحرافات المعياريةاإل .4
 .حاديتحليل التباين األ .5
 .(Independent Sample T-testللمت يرات المستقلة ) (ت) إختبار .6
 .ألفاباا نكرو  إختبار .7
 .ر(األمذا لزم إلتوضيط الفروق لصالط المستو ) LSD إختبار .8



 

 

 

   51 
 

 الرابع الفصل
 

 نتائج الدراسة 1.4
الثانويررة سرررية وعالقتهررا بدافعيررة الررتعلم لررد  طلبررة التعررر  علررى  الضرر وط األ إلررىهرردفت هررذا الدراسررة 

، ولتحقيق هد  الدراسرة ترم التعر  على دور مت يرات الدراسة إلىكما هدفت  ،العامة في مدينة الخليل
دخامعامل ثباتها، وبعد عملية جمع اإلوتم التأكد من صدقها و  ،ستبانةإتطوير  لها ستبانات تم ترميزها وا 

( وفيمرررا يلررري SPSSة )اإلجتماعيرررسرررتخدام الرزمرررة اإلحصرررائية للعلررروم إائيا بللحاسررروب ومعالجتهرررا إحصررر
 نتائ  الدراسة تبعا لتسلسل أسئلتها وفرضياتها.

 
 :سريةالمتعلقة بالضغوط األنتائج الال: أو 
 

 وينص عل : لواأل  الدراسة سؤال .1
 
 ؟سرية لدى طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليلالضغوط األ ما مستوى 

   المعياريررة لفقرررات مقيررا   نحرافرراتواإل الحسررابية، المتوسررطات سررتخراجإ تررم ،لو األ السررؤال عررن ول جابررة
 :سرية الض وط األلتقدير مستو   اآلتي المقيا  الدراسة هذا في الباحثة واعتمدت سرية،الض وط األ

 0-1.5 متدني 
 1.5-2.5 متوسط 
 2.5-3 مرتفع 

 
 :لية توضح ذلكل التاواوالجد

 

المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية للضغوط األسرية لدى طلبة الثانوية العامة في مدينة أ(  -4جدولل 
 الخليل

رقممممممممممممممممممم 

 الفقرات

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات

 متدني 1.00 1.01 .غياب الوالد عن البيت  .1

 متدني 0.98 1.33 .في المنزل الخالفات بين األخوة  .2

 متدني 1.09 1.12 .ال أجد بين أفراد األسرة من يفهمني  .3

 متدني 0.88 0.63 .ن ألبسط األسبابايعاقبني الوالد  .4
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المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية للضغوط األسرية لدى طلبة الثانوية العامة في مدينة ب(  – 4جدول ل
 الخليل

رقممممممممممممممممممم 

 الفقرات

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات

 متدني 0.92 0.68 .معاملة األسرة لي كطفل صغير  .5

 متوسط 1.04 1.57 .توقع أسرتي مني أكثر مما أستطيع  .6

 متدني 0.97 0.78 .النزاعات بين األسرة واألقارب  .7

 متدني 0.99 0.69 .الخالفات بين الوالدين  .8

 متدني 0.94 0.62 .بين األخوة في المنزل التفرقة في المعاملة  .9

 متدني 1.06 1.02 .صعوبة المناقشة في الموضوعات الشخصية مع الوالدين  .10

 متدني 0.98 1.14 .تعارض آرائي مع أحد الوالدين أو مع كليهما  .11

 متدني 0.97 0.91 .ن ألبسط األسباباينتقدني الوالد  .12

 متدني 0.99 0.70 .يعترض والدي على اختياري لألصدقاء  .13

 متدني 0.88 0.64 .دخل أسرتي ال يكفي لتغطية نفقاتنا المعيشية  .14

 متدني 0.93 0.61 .تتخذ أسرتي القرار في األمور التي تخصني دون مناقشتي  .15

 متدني 1.16 1.21 .اشعر بالسعادة كلما ابتعدت عن المنزل  .16

 متدني 0.90 0.60 .مصروفي اليومي غير كاف  .17

 متدني 0.90 0.67 .قدرتي على حل المشكالت ال يثق والدي في  .18

 متدني 1.07 1.00 .اعاني من كثرة الشجار بين إخوتي  .19

 متدني 1.01 0.80  .يثور ابي ألتفه األسباب  .20

 متدني 0.95 0.71 .اشعر أن أسرتي ال تعيرني االهتمام الكافي  .21

 متدني 1.08 1.11 .ال استطيع مصارحة والدي بمشاكلي  .22

 متدني 0.99   0.93 .بمعظم أعمال البيتيكلفني أهلي   .23

 متدني 0.98 0.80 .صعوبة الحصول على بعض االحتياجات الضرورية  .24

 متدني 1.02 0.88 .لدراسة في البيتلال يتوفر لي جو مالئم   .25

 متدني 1.09 1.00 .قلة الوسائل الترفيهية  .26

 متدني 0.52 0.89 المجموع 
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سررية كانرت عنررد طلبرة الثانويررة الضرر وط األ مسرتو  مرن خررالل البيانرات فري الجرردول السرابق أن يتضرط 

 (1.57حررت المتوسررطات الحسررابية عليهررا بررين )و افتر  المتوسررط والمترردني بينالعامررة فرري مدينررة الخليررل مررا
وذلرر  بداللررة  متدنيررة،فقررد كانررت سرررية األلمسررتو  الضرر وط ( وفيمررا يتعلررق بالدرجررة الكليررة 0.60) إلررى

سررررية عنرررد طلبرررة مسرررتو  الضررر وط األأن  إلرررى( وتشرررير هرررذا النتيجرررة 0.89المتوسرررط الحسرررابي البرررالغ )
 الثانوية العامة في مدينة الخليل كانت متدنية.

 
عامة هتمامها لطالب الثانوية الإسرة  تكر  جل كون األ إلىوقد يعود  السبب كما تر  الباحثة في ذل  

 العررراطفي، الررردعم وترروفير والتررروترات، المشرراكل ومواجهرررة والتعررراط ، الررتفهمو  ،المناسررربوترروفر لررره الجررو 
 .النجاح على تساعدا التي الظرو  له وتهي  ،والتطور للنمو جو توفير وكذل 

 
 فرضيات الدراسة نتائج -2
 

 ل  والتي تنص عل :و الفرضية األ نتائج 
 
( في متوسطات درجات الض وط α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) ال 

 .مت ير الجن  إلىية العامة في مدينة الخليل تعز  األسرية لد  طلبة الثانو 
تين )ت( لمجمررررروعتين مسرررررتقلإختبرررررارم اسرررررتخداالجرررررن  الفرضرررررية المتعلقرررررة بمت يرررررر  إختبرررررارمرررررن أجرررررل  
((Independent t-test ( 5ونتائ  الجدول )بين ذل :ي- 
 

( نتائج إختبـارلت( لداللـة الفـروق فـي متوسـطات درجـات الضـغوط األسـرية لـدى طلبـة الثانويـة العامـة فـي 5جدولل 
 مدينة الخليل تعزى إل  متغير الجنس

 

 مستوى الداللة* قيمة)ت( االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي العدد الجنس المجاالت

 الدرجة الكلية
 0.60 0.15 0.49 0.81 124 ذكر

 490. 780. 182 انثى

 

وجرررد فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية فررري يال  أنرررهنالحرررظ مرررن خرررالل البيانرررات الرررواردة فررري الجررردول السرررابق 
، مت يرر الجرن حسرب متوسطات درجات الض وط األسرية لد  طلبة الثانوية العامرة فري مدينرة الخليرل 

قبررول  إلررى( وتعنرري هررذا النتيجررة 0.05مررن ) كبرررأ( وهررذا القيمررة 0.60فقررد بل ررت قيمررة مسررتو  الداللررة )
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وجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري متوسررطات يال  أنررهي بمت يررر الجررن  أالفرضررية الصررفرية المتعلقررة 
 .حسب الجن  درجات الض وط األسرية لد  طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليل

 
 نفرررر  لهررررم و العمريررررة، المرحلررررة نفرررر  مررررن الجنسررررين مررررن الطلبررررة نأ إلررررى النتيجررررة هررررذا الباحثررررة وتعررررزو

وكرذل  تراجرع اتجراا األسرر نحرو  وتشابه الظرو  التعليمية من مدار  ومناه ، والتوجهات االهتمامات
لكرررال بررين الررذكور واإلنرررا  فرري هررذا المرحلرررة العمريررة وحرصررها علرررى تقررديم الرردعم التفرقررة فرري المعاملرررة 

 الطرفين على حد السواء لزيادة وعيها بأثار هذا الدعم على البناء النفسي واالجتماعي والصحي لأبناء
 والعمررل والعنايرة التشرجيع تبردي نهراأ كمرا ،الجنسرين لكررال هتمراماإل ترولي الحاضرر الوقرت فري سررةاأل نوا  

 تقررديرا   وذلرر  للجررن ، النظررر دون ونجرراحهم لررتعلمل نرراءاألب دافعيررة زيررادة سرربيلي فرر عملرره يمكررن مررا لكررل
 والرردور لأبنرراء، المسررتقبل تررأمين ضرررورة إلررى إضررافة ،لأبنرراء اليوميررة الحيرراا فرري ودورا ميعلررتال ألهميررة
 .العملية الحياا مجاالت في موقعهم كان أينما إليه ينتمون الذي المجتمع خدمة في به يقومون الذي
 
 داللررة ذات ا  فروقرر النتررائ  تظهررر لررمحيرر  (  2003مررع دراسررة قواسررمة وغرابيررة )  هررذا النتيجررة  اتفقررت 

 مت يرررات مررن آلي تعررز  الدراسررة عينررة لررد  الررتعلم دافعيررة فرري األسرررية البيئررة تررأثير درجررة فرري احصررائية
(  2009)  علرررروي دراسررررة مررررع اتفقررررت وايضررررا التحصرررريل ومسررررتو  الدراسررررية والمرحلررررة الجررررن  الدراسررررة

 ل نجراز الردافع فري أمرا األسررية المسراندة فري اإلنرا  و الرذكور بين فروق وجود عدم الدراسة وأوضحت
 و الررذكور بررين فررروق ووجرردت اإلنررا ، لصررالط الفررروق وكانررت اإلنررا  و الررذكور بررين فررروق وجرردت فقررد

 كانرت حير ( 2003)الرروا  مرع ختلفتوأ، اإلنا  لصالط الفروق وكانت الدراسي التحصيل في اإلنا 
 الوالديرررة المعاملرررة أسررراليب فررري اثرررر وهنرررا  االنجررراز، دافرررع فررري الرررذكور علرررى االنرررا  تفررروق لديررره النترررائ 
 .الدراسي االنجاز لدافع بالنسبة

 
 الفرضية الثانية والتي تنص عل :نتائج 

 
( في متوسطات درجات الض وط α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة ) 

 .الفرا مت ير إلىي مدينة الخليل تعز  لد  طلبة الثانوية العامة فاألسرية 
  

تين )ت( لمجموعتين مستقلإختبارالباحثه  استخدمتالفرضية المتعلقة بمت ير الفرا فقد  إختبارمن أجل 
((Independent t-test ( تبين ذل :6ونتائ  الجدول )- 
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إختبارلت( لداللـة الفـروق فـي متوسـطات درجـات الضـغوط األسـرية لـدى طلبـة الثانويـة العامـة فـي مدينـة  )6جدول) 
 الخليل تعزى إل  متغير الفرع

 
 مستوى الداللة قيمة)ت( االنحراف المتوسط  العدد الفرع المجاالت

 الدرجة الكلية
 0.000 3.57 0.39 0.63 81 علمي

 500. 850. 225 علوم انسانية

 

ذات داللررررة إحصررررائية فرررري  ا  فروقرررر هنررررا  أنررررهنالحررررظ مررررن خررررالل البيانررررات الررررواردة فرررري الجرررردول السررررابق 
الفرررا مت يررر حسررب متوسررطات درجررات الضرر وط األسرررية لررد  طلبررة الثانويررة العامررة فرري مدينررة الخليررل 

( وتعنرري هررذا النتيجررة 0.05مررن ) أقررل ( وهررذا القيمررة0.00فقررد بل ررت قيمررة مسررتو  الداللررة )، األكرراديمي
فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية فررري  يوجرررد أنرررهبمت يرررر الفررررا اي الفرضرررية الصرررفرية المتعلقرررة  رفررر  إلرررى

حسرب الفررا، ولصرالط  متوسطات درجات الض وط األسرية لد  طلبة الثانوية العامرة فري مدينرة الخليرل
 م االنسانية.و فرا العل

 
 من الدراسة على والمواظبة للمسئولية تحمال كثرأ العلمي الفرا طلبة ان إلى النتيجة هذا الباحثة وتعزو
 المرتفررع التحصرريل ذوي الطلبررة مررن العلمرري الفرررا طلبررة نأ ذلرر  فرري والسرربب اإلنسررانية العلرروم فرررا طلبررة
 حثرا والطالرب االهرل برين الصرراا ينشرأ لذل  المستويات جميع من خليط هم اإلنسانية العلوم طلبة بينما
 يكرون ال تراليالفب الدراسرة فري طرويال وقتا يقضون العلمي الفرا طلبة نأ أي، والمثابرة جتهاداإل على له

 وقتررا يقضررون ال فهررم اإلنسررانية العلرروم فرررا طلبررة مرراأ الدراسررة، علررى لحررثم سرررهمأ مررن ضرر وطات هنررا 
 كبيرر مجرال هنرا  يكون وبالتالي الدراسة، عن بعيدا بها ينش لون كثيرة قاتأو  فهنا  الدراسة في طويال

 الفرررا طلبررة مررن كثرررأ سرررهمأ قبررل مررن ضرر وط لررديهم تشرركل ترراليالفب الدراسررة علررى لحررثهم سرررهمأ مررامأ
 .العلمي

 
علرررى وجرررود فرررروق ذات داللرررة  ( 2006 والرشررريدي ، الجمعرررة) واتفقرررت هرررذا النتيجرررة مرررع نتيجرررة دراسرررة 

دراسررة   اظهرررتحيرر   ولكررن اختلفررت فرري كونهررا لصررالط فرررا العلرروم االنسررانية، حسررب الفرررا االكرراديمي
 مجرررال فررري األدبررري والقسرررم العلمررري القسرررم طرررالب برررين إحصرررائيا   دالرررة فرررروق وجرررودالجمعرررة والرشررريدي 

 .العلمية التخصصات ذوي الطالب لصالط النفسية الض وط
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 الفرضية الثالثة والتي تنص عل :نتائج 
 
 ( فري متوسرطات درجرات الضر وط α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللرة ) ال

 .األسرةمستو  دخل مت ير  إلىية العامة في مدينة الخليل تعز  األسرية لد  طلبة الثانو 
المتوسرررطات  اسرررتخدمتفقرررد  األسررررةمسرررتو  دخرررل  برررالفروق برررين  المتعلرررق يةضرررالفر مرررن أجرررل فحرررص 

ختبرارنحرافرات المعياريرة و اإلالحسرابية و  ( وكانرت النترائ  كمرا  one way ANOVAحرادي)التبراين األ ا 
 -( التالي:7,8هو مبين في الجدولين رقم )

 
ــــــــة ( 7جرررررررردول)  ــــــــة الثانوي ــــــــدى طلب ــــــــة للضــــــــغوط األســــــــرية ل ــــــــات المعياري المتوســــــــطات الحســــــــابية واالنحراف

 العامة في مدينة الخليل

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى المتغير المتغير

 مستوى الدخل

 0.43 0.64 39 مرتفع
 0.46 0.79 246 متوسط
 0.67 1.12 22 منخف 

 490. 790. 307 المجموع الكلي
 

مسررتو   فرري المتوسررطات الحسررابية لفئررات مت يرررحقيقيررة  هنررا  فروقررا   أن( 7يتضررط مررن خررالل الجرردول )
 حادي ونتائ  الباحثة تحليل التباين األ استخدمتحقيقية كانت ن هذا الفروق لتحقق من أل ،الدخل

 ( يوضط ذل :.7الجدول رقم)
 
 

( نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية للضغوط األسرية لدى طلبة الثانوية 8جدولل 
 الخليلالعامة في مدينة 

مجمـــــــــــــــــــــــــــوع  مصدر التباين المحور
 المربعات

متوســـــــــــــط  درجة الحرية
 المربعات

 مستوى الداللة  قيمةلف(

 0.00 7.08 1.64 2 3.29 بين المجموعات مستوى الدخل 
   0.23 303 70.52 داخل المجموعات

    305 73.82 المجموع
    α = (0.05* )دال إحصائيا عند مستو  الداللة 

 



 

 

 

   57 
 

فرروق ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتو   هنرا  أنمن خالل البيانات الواردة في الجدول السرابق  يالحظ
يررة العامررة فرري مدينررة ( فرري متوسررطات درجررات الضرر وط األسرررية لررد  طلبررة الثانو α ≤ 0.05الداللررة )

  أقرل( وهذا القيمرة 0.001فقد بل ت قيمة مستو  الداللة ) ،األسرةمستو  دخل مت ير  إلىالخليل تعز  
 أنرهأي  ،مسرتو  الردخل الفرضرية الصرفرية المتعلقرة بمت يرر رفر  إلرى( وتعنري هرذا النتيجرة 0.05من )
حسرب  في متوسطات درجرات الضر وط األسررية لرد  طلبرة الثانويرة العامرة فري مدينرة الخليرل فرقهنا  

وضرط يللمقارنرة البعديرة، و  (LSD) إختبرارسرتخدم امصردر الفرروق فري تعرر  لول ،مت ير مستو  الردخل
لضرر وط األسرررية لررد  فرري متوسررطات درجررات اللمقارنررة البعديررة بررين  (LSD)إختبررارنتررائ   (9) لو االجررد

 .طلبة الثانوية
 

( للمقارنـــــــة البعديـــــــة فـــــــي متوســـــــطات درجـــــــات الضـــــــغوط األســـــــرية لـــــــدى LSD( نتـــــــائج إختبـــــــارل9جـــــــدولل 
 مدينة الخليل م وفق متغير مستوى الدخلطلبة الثانوية العامة في 

 منخفض متوسط مرتفع مستوى الدخل
 -*0.48 -0.15  مرتفع
 -*0.32   متوسط
    منخفض

 
 بين: اً يتضح من خالل الجدول السابق ان هناك فروق

 .مستويات الدخل مرتفع ومتوسط  ولصالط المتوسط
 .مستويات الدخل مرتفع ومنخف  ولصالط منخف 

 .الدخل متوسط ومنخف   ولصالط منخف مستويات 
 

 اإلقتصرررادي مسرررتواها التررري سررررية لصرررالط األسررررفررري الضررر وط األ وقرررد يعرررود السررربب كمرررا ترررر  الباحثرررة
 مسرتو  أن إلرى ذلر  إرجراا ويمكرن األسررية، للضر وط عرضة األكثر هي األسر هذا أن أي  منخف 
 رتفرررااوا   المعيشرررة األساسرررية، نظررررا ل رررالء حاجاتهرررا ال يكفررري إلشرررباا عليررره األسررررة تحصرررل الرررذي الررردخل

شرباا تروفير مرن وتحرمهرا عليهرا ضر طا تشركل للعائلرة المادية الظرو  نأحيث  األسعار،  حتياجراتإ وا 
 ألن األسررة، داخرل الضر وط مسرببات مرن الماديرة فالعوامرل وغيرهرا، والعرالج والت ذية من التعليم أبنائها
 ها.ئأعضا على ضارة آثار إلى يؤدي قتصادياإل بالعجز األسرة شعور

 
يجابيررة بررين المسررتو  كرردت الدراسررة علررى العالقررة اإلأو ( 2006مررع دراسررة الشررراز) تفقررت هررذا النتيجررةوأ 
ن هنررا  أبينررت النتررائ  حيرر   (2013فريرردة )مررع دراسررة  أيضررا  وأتفقررت   قتصررادي ومسررتو  التحصرريلإلا
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بين األسر القاطنة بوالية الجزائر حسب جن  رب األسرة والمستو  التعليمي والحالة العائلية لرب  ا  فروق
 .األسرة، وكذل  المستو  االقتصادي األسري

 
 الفرضية الرابعة والتي تنص عل :نتائج 

 
( فري متوسرطات درجرات الضر وط α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللرة )

 .األبم يمستو  تعلمت ير  إلىية العامة في مدينة الخليل تعز  األسرية لد  طلبة الثانو 
 

المتوسطات الحسابية الباحثة  استخدمتفقد  األبم يبمت ير مستو  تعل المتعلق الفروق من أجل فحص
ختبارو نحرافات المعيارية ،واإل ( وكانرت النترائ  كمرا هرو مبرين  one way ANOVAالتباين االحرادي) ا 

 .(10في الجدول رقم )
 

ـــــــات المعياريـــــــة للضـــــــغوط األســـــــرية لـــــــدى طلبـــــــة الثانويـــــــة 10جـــــــدولل  ( المتوســـــــطات الحســـــــابية واإلنحراف
 العامة في مدينة الخليل

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى المتغير الدرجة الكلية

 األبتعلم  مستوى

 0.42 0.65 40 بكالوريوس فاعلى

 0.44 0.72 57 دبلوم

 0.50 0.84 210 ثانوية عامة

 490. 790. 307 المجموع الكلي

 
م يتعلرر فرري المتوسررطات الحسررابية لفئررات مت يرررة يررحقيق هنررا  فروقررا أن( 10يتضررط مررن خررالل الجرردول )

حررادي ونتررائ  الباحثررة تحليررل التبرراين األ اسررتخدمتحقيقيررة كانررت ن هررذا الفررروق ، و للتحقررق مررن أاألب
 .(11الجدول رقم)

 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اللضغوط األسـرية لـدى طلبـة الثانويـة العامـة فـي مدينـة  )11جدولل 
 الخليل تعزى إل  متغير مستوى تعليم األب

 
 مجمممممممممموع مصدر التباين المحور

 المربعات

درجممممممممممة 

 الحرية

متوسمممممممممممط 

 المربعات

مسمممممممتوى  قيمة)ف(

 الداللة 

 0.03* 3.28 0.78 2 1.56 بين المجموعات  األبمستوى تعلم 

داخللللللللللللللللللللللللللللل 

 المجموعات

72.25 303 0.23   

    305 73.82 المجموع

    α = (0.05* )دال إحصائيا عند مستو  الداللة 
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ذات داللرة إحصرائية عنرد مسرتو   ا  فروقر هنرا  أنمن خالل البيانات الواردة في الجردول السرابق  يالحظ

يررة العامررة فرري مدينررة ( فرري متوسررطات درجررات الضرر وط األسرررية لررد  طلبررة الثانو α ≤ 0.05الداللررة )
مرن  أقرل( وهرذا القيمرة 0.039فقرد بل رت قيمرة مسرتو  الداللرة ) ،األبمسرتو  تعلرم مت ير الخليل تعز  

 أنأي  األبمسررتو  تعلررم  الفرضررية الصررفرية المتعلقررة بمت يررر رفرر  إلررى( وتعنرري هررذا النتيجررة 0.05)
حسرب  متوسطات درجات الض وط األسرية لد  طلبة الثانوية العامة في مدينرة الخليرل بين ا  قو فر هنا  

للمقارنرة  (LSD) إختبارستخدم إفي الض وط النفسية ُ  مصدر الفروق ولتحديد األبمت ير مستو  تعلم 
 التالية توضط : لأو الجدنتائ  البعدية، و 

 
( للمقارنــــــــة البعديــــــــة فــــــــي متوســــــــطات الحســــــــابية درجــــــــات الضــــــــغوط LSDنتــــــــائج إختبــــــــارل )12جــــــــدولل 

 األسرية لدى طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليل وفق متغير تعليم األب
 

 ثانوية عامة فأعلى دبلوم بكالوريوس األبمستوى تعلم 

 -0.11 0.07  بكالوريوس

 *0.19   دبلوم

    أقلثانوية عامة ف

 
 ن :يتضح من خالل الجدول السابق أ

 
 .دبلوم ولصالط الدبلومالهنا  فروق بين البكالوريو  و 

 .هنا  فروق بين البكالوريو  والثانوية العامة ولصالط الثانوية العامة
 .عامة ولصالط الثانوية العامةالثانوية الدبلوم و الهنا  فروق بين 

 
  مستقبلهم، تضمن ال مهن على يحصلون ما غالبا الثانوي المستو  أصحاب أن إلىوتعزو الباحثة ذل  

 رب الترري األسررر عكرر  وذلرر  ،(…سرريارة جيررد، مرردخول سرركن،) الئررق معيشرري مسررتو  إلررى تصررلهم وال
 من مكنها الذي مستواها بفضل وذل  الحياة، ضروريات توفر فهي عالي تعليمي مستو  ذا فيها األسرة

سرررر الرررذين أي ان أربررراب األ للضررر وط، عرضرررة أقرررل مسرررتقبلها، وبالترررالي تضرررمن مهرررن علرررى الحصرررول
خرو  علرى مسرتقبل يعانون من مشاكل حقيقية في المعيشة فبتالي يتولرد لديره  ا  حصلوا على تعليم متدني

وبينت النتائ  ( 2005) مع دراسة فريدة النتيجةتفقت هذا وأ .بنائهم على الدراسة حثهم ألبنائهم فيزداد أ
حسررب جررن  رب األسرررة والمسررتو  التعليمرري والحالررة العائليررة فرري الضرر وط بررين األسررر  ا  ن هنررا  فروقررأ

 .لرب األسرة
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 الفرضية الخامسة والتي تنص عل :نتائج 

 
( فري متوسرطات درجرات الضر وط α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللرة ) ال

 .األمم يمستو  تعلمت ير  إلىة الخليل تعز  األسرية لد  طلبة الثانوية العامة في مدين
 

المتوسرررطات الحسرررابية الباحثرررة  اسرررتخدمتفقرررد  األمم يبمسرررتو  تعلررر المتعلرررق الفرضررريةمرررن أجرررل فحرررص 
ختبارو   (13( وكانت النتائ  كما هو مبين في الجدول رقم ) one way ANOVAحادي)التباين األ ا 
 

ـــــــات المعياريـــــــة للضـــــــغوط األســـــــرية لـــــــدى طلبـــــــة الثانويـــــــة ( 13جـــــــدولل  المتوســـــــطات الحســـــــابية واإلنحراف
 العامة في مدينة الخليل حسب متغير مستوى تعليم األم

 

 نحراف المعيارياإل  المتوسط الحسابي العدد المتغيرمستوى  المتغير 

 األمم يمستوى تعل

 0.49 0.84 37 بكالوريو  فاعلى
 0.48 0.69 65 دبلوم

 0.49 0.82 205 ثانوية عامة
 490. 790. 307 المجموع الكلي

م يتعلر لفئرات مت يرر فري المتوسرطات الحسرابيةهنرا  فروقرا  حقيقيرة  أن( 13يتضط مرن خرالل الجردول )
الباحثرة تحليرل التبراين  اسرتخدمت األم، ولتحديد مصدر الفروق بين مستويات مت ير مستو  تعلريم  األم

 ( توضط ذل :14االحادي، ونتائ  الجدول )
 

فــي مدينــة ( نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي لداللــة الفــروق  للضــغوط األســرية لــدى طلبــة الثانويــة العامــة 14جــدولل 
 الخليل تعزى إل  متغير مستوى تعليم األم

 

 مصدر المحور
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 مستوى الداللة قيمةلف(

 بين األمم يمستوى تعل
 المجموعات

 0.94 2 0.47 1.96 0.14 

 داخل
 المجموعات

72.87 303 0.24   

    305 73.82 المجموا
    α = (0.05* )دال إحصائيا عند مستو  الداللة 
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ذات داللرررة إحصرررائية عنرررد  ال توجرررد فرررروق أنرررهيالحررظ مرررن خرررالل البيانرررات الرررواردة فررري الجررردول السررابق 

يرة العامرة فري ( فري متوسرطات درجرات الضر وط األسررية لرد  طلبرة الثانو α ≤ 0.05مسرتو  الداللرة )
( وهرذا القيمرة 0.14فقرد بل رت قيمرة مسرتو  الداللرة ) ،األمم يمسرتو  تعلرمت يرر  إلرىمدينة الخليل تعز  

أي  األمم يمستو  تعل الفرضية الصفرية المتعلقة بمت ير قبول إلى( وتعني هذا النتيجة 0.05من ) كبرأ
 في متوسطات درجات الض وط األسرية لد  طلبة الثانوية العامة في مدينرة الخليرل  ال توجد فروق أنه

 .األمم يحسب مت ير مستو  تعل
 

في تهيئرة األجرواء الدراسرية  األميترتب الدور األكبر في األسرة على أنه  إلىوتعزو الباحثة هذا النتيجة 
المناسررربة لأبنررراء وتررروفير المنررراا المالئرررم لهرررم خرررالل فتررررة المرررذاكرة والتررري تمثرررل منعطفرررا هامرررا فررري حيررراة 

المناسب  ناء وتوفير الجواألبى دورها في رعاية بالتعليم ال يؤثر عل األم، ومهما أختل  مستو  الطالب
: الرعاية والعناية والتقدير األمان ومعنى قرب األمالد بو الدائم يشعر األ األمقرب  و والراحة النفسية لهم،

 .بالحب والتشجيع واالهتمام
 

 ثانيًا: النتائج المتعلقة بدافعية التعلم: 
 
 ثاني وينص عل : ال الدراسة سؤال: 1
 
 ؟ما درجة دافعية التعلم  لدى طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليل 

( 36وقد تضمنت المقيا  ) ،ة بإعداد مقيا  خاص للدافعيةالباحث تقام هذا السؤال ، على ول جابة
وقد بنيت الفقرات  ،خماسي األبعاد (Likert Scaleم على أسا  مقيا  ليكرت )صموقد فقرة 

: أربع وموافق ،خم  درجات :موافق بشدة :يما يأتوأعطيت األوزان للفقرات ك ،باالتجاا اإليجابي
: درجة واحدة وبذل  تكون أعلى ، وال اوافق بشدةنا: درجتوال اوافق : ثال  درجاتومتردد ،درجات

 .36= 36× 1وتكون أقل درجة =  180=36× 5درجة في المقيا  =
 واعتمردت  المعيارية لفقرات مقيا  دافعية الرتعلم، واالنحرافات الحسابية، الباحثة المتوسطات استخدمت
 : لتقدير مستو  دافعية التعلم اآلتي المقيا  الدراسة هذا في الباحثة

 .درجة تطبيق قليلة( 2.5)من أقل
  .درجة تطبيق متوسطة( 2.5،3.5)
 .درجة تطبيق كبيرة( 3.5)كبر منأ
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لنتائج:لهذه ا عرضاً وفيما يلي   

 ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدافعية لدى طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليلأ  –15جدولل 
 

رقـــــــــــــــــم 
 الفقرة

المتوســــــــــــط  الفقرات
 الحسابي

نحــــــــــــــــراف اإل 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 867. 4.16 .المدرسية يعندما أقوم بتطوير معلوماتي و مهارات بالرضاأشعر   .1
 كبيرة 957. 4.07 .ن تعطى المكافأة للطلبة بقدر جهدهم المبذوليسعدني أ  .2
 كبيرة 1.049 3.98 .الدراسةن بخصوص والوالداأحرص على تنفيذ ما يطلبه مني المعلمون   .3
 كبيرة 1.162 3.83 .أحب أن يرضى عني زمالئي في المدرسة  .4
 كبيرة 1.059 3.82 .ستمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمها في المدرسةأ  .5
 كبيرة 1.139 3.82 .يص ي إلي والدي عندما أتحد  عن مشكالتي الدراسية  .6
 كبيرة 1.191 3.77 .يحرص والدي على قيامي بأداء واجباتي في المدرسة  .7
 كبيرة 1.321 3.72 .أحرص أن أتقيد بالسلو  الذي تفرضه المدرسة  .8
 كبيرة 1.082 3.65 .اجه المواق  الدراسية المختلفة بمسؤولية تامةأو   .9
 كبيرة 1.244 3.63 .ستفسار عن المواضيع المتعلقة بالمدرسةلدي رغبة قوية ل   .10
 كبيرة 1.203 3.61 أقوم بكل ما يطلب مني في نطاق المدرسة.  .11
 كبيرة 1.296 3.59 يعود علي بالمنفعة. ني مع زمالئي في حل واجباتي المدرسيةأو تع  .12
 كبيرة 1.282 3.58 .حصل عليهاأأحب القيام بمسؤوليتي في المدرسة ب   النظر عن النتائ  التي   .13
 كبيرة 1.269 3.52 (.تجاا المدرسة)أحب الدراسة أم أكرههايهتم والدي بمعرفة حقيقة مشاعري إ  .14
 متوسطة 1.297 3.49 .األسبابال أحب أن يعاقب التالميذ مهما كانت   .15
 متوسطة 1.172 3.46 .أشعر بالسعادة عندما أكون في المدرسة  .16
 متوسطة 1.341 3.46 .التفكير إلىأفضل أن يعطينا المعلم أسئلة صعبة تحتاج   .17
 متوسطة 1.353 3.41 .مكنني من الحصول على عالمات جيدةالمراجعة مع الزمالء في المدرسة ت  .18
 متوسطة 1.307 3.36 .بأن بع  الزمالء في المدرسة هم سبب المشكالت أشعر  .19
 متوسطة 1.533 3.24 .هتم بدروسي على حساب أي شيء آخرأفضل بأن أ  .20
 متوسطة 1.242 3.19 .أتجنب المواق  المدرسية التي تحملني المسؤولية  .21
 متوسطة 1.260 3.18 .سرعان ماأشعر بالملل عندما أقوم بواجباتي المدرسية  .22
 متوسطة 1.192 3.17 .إهمال ما يدور حولي إلىهتمامي ببع  المواد الدراسية يؤدي إ  .23
 متوسطة 1.244 3.04 .أشعر بأن غالبية الدرو  التي يقدمها المعلم غير مثيرة  .24
 متوسطة 1.319 3.04 .أشار  كثيرا في النشاطات المدرسية  .25
 متوسطة 1.188 3.03 .تقنعنيالمدرسة ال كثيرا ما أشعر أن مساهمتي في أشياء جديدة في  .26
 متوسطة 1.286 3.01 . أشعر بالضيق أثناء قيامي بالواجبات المدرسية  .27
 متوسطة 1.226 3.01 .أحيانا فيما يتعلق بأداء الواجبات المدرسية باالةماالبأشعر   .28

 



 

 

 

   63 
 

ـــــــــات ب  –16جـــــــــدولل  ـــــــــة ( المتوســـــــــطات الحســـــــــابية واإلنحراف ـــــــــة الثانوي ـــــــــدى طلب ـــــــــة ل ـــــــــة للدافعي المعياري
 العامة في مدينة الخليل

رقـــــــــــــــــم 
 الفقرة

المتوســــــــــــط  الفقرات
 الحسابي

اإلنحــــــــــــــــراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 2.142 2.85 .أقوم بالكثير من النشاطات المدرسية وفي الجمعيات الطالبية  .29
 متوسطة 1.323 2.79 .أفضل القيام بالواجب المدرسي ضمن مجموعة من الزمالء  .30
 متوسطة 1.258 2.66 .نتباا لشرح المدر  و متابعتهيصعب علي اإل  .31
 متوسطة 1.399 2.52 .يصعب علي تكوين صداقة بسرعة مع الزمالء في المدرسة  .32
 قليلة 1.279 2.49 .قليال ما يهتم والدي بعالماتي في المدرسة  .33
 قليلة 1.323 2.45 .ال يهتم والدي باألفكار التي أتعلمها في المدرسة  .34
 قليلة 1.303 2.37 .أحب المدرسة بسبب قوانينها الصارمة  .35
 قليلة 1.264 2.31 .ال يأبه والدي عندما أتحد  إليهما عن عالماتي المدرسية  .36
 متوسطة 0.37 3.28 المجموا 

حرت و افتر دافعيرة الرتعلم كانرت مرا برين الكبيررة والقليلرة يتضط من خالل البيانات فري الجردول السرابق أن  
بدافعيرة الرتعلم وفيمرا يتعلرق بالدرجرة الكليرة  ،(2.31) إلرى (4.16المتوسطات الحسرابية عليهرا مرا برين )

درجررة أن  إلررىوتشررير هرذا النتيجررة  ،(3.28وذلر  بداللررة المتوسررط الحسرابي البررالغ ) متوسررطةفقرد كانررت 
 .متوسطةكانت دافعية التعلم عند طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليل 

 
نخفرررا  مسرررتو  الدافعيرررة هرررو سررربب مرررن أهرررم أسرررباب تررردني التحصررريل لرررد  الطلبرررة وترررر  الباحثرررة ان إ

طالررب وتعررد مشرركلة لهررم عوامررل النجرراح لالثانويررة، حيرر  تعررد الدافعيررة مررن أ وخاصررة لررد  طلبررة المرحلررة
ن و ن فري مجرال التربيرة والمعنيررو الدافعيرة للرتعلم الصرفي مررن المشركالت التربويرة التري تواجره العرراملتردني 

بقضررايا الررتعلم، حيرر  ان انتشررار هررذا الظرراهرة يتررر  اثررارا  سررلبية علررى مسررتقبل الطلبررة ويضررع  تحقيررق 
طلبرررة  نت الحسرررابية لدرجرررة الدافعيرررة تبرررين أ، ومرررن خرررالل عرررر  المتوسرررطاهررردا  المؤسسرررة التربويرررةأ

 مهررراراتهم و معلومررراتهم بتطررروير يقومرررون عنررردما بالرضرررى الثانويرررة العامرررة فررري مدينرررة الخليرررل يشرررعرون
 تنفيذ على نهم يحرصونالمبذول، وأ جهدهم بقدر للطلبة تعطى المكافأة المدرسية، كما ويسعدهم عندما

 فررري هرررمؤ زمال عرررنهم يرضرررى أن نهرررم يحبرررون، وأالدراسرررة بخصررروص ناوالوالرررد المعلمرررون مرررنهم يطلبررره مرررا
ن جميع طلبة الثانوية في المدرسة، وأ يتعلمونها في التي الجديدة باألفكار نهم يستمتعونالمدرسة، كما أ

 علرى والديهم كما ويحرص ،الدراسية مشكالتهم يتحدثون عن عندما مدينة الخليل والديهم يص ون اليهم
الخاصرة بالدافعيرة فري مرن خرالل عرر  النترائ   أيضرا  المدرسة، اال أنه تبرين  في واجباتهم بأداء قيامهم

 التي باألفكار يهتمون وراألملياء أو ن المدرسة وأ في بنائهمبعالمات أ ن الوالدين يهتموننف  الجدول أ
 .الصارمة قوانينها بسبب المدرسة ، وان الطلبة ال يحبونالمدرسة في همؤ بنايتعلمها أ



 

 

 

   64 
 

 
 والتي تنص عل : السادسةالفرضية  نتائج

 
دافعيرة  برين الضر وط االسررية و( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مسرتو  الداللرة ) عالقة يوجد ال

 .التعلم لد  طلبة الثانوية العامة في مدينة الخليل
 

سررية ودافعيرة الرتعلم عنرد طلبرة الثانويرة المتعلقرة بالعالقرة برين الضر وط األومرن فحرص صرحة الفرضرية 
رتبرراط بيرسررون والجرردول متوسررطات الحسررابية ومعامررل اإلالباحثررة ال اسررتخدمتالعامررة فرري مدينررة الخليررل 

 ( يوضط ذل :24)
 
 

 معامل اإلرتباط بيرسون للعالقة بين الضغوط األسرية ودافعية التعلم(17جدولل 
 مستوى الداللة معامل االرتباط المتوسطات الحسابية المتغير

  0.000 0.94- 1.9703 سريةالضغوط األ

 1.4762 دافعية التعلم

  ) α =0.05* )دال إحصائيا عند مستو  الداللة 
 

ذات داللة إحصرائية عنرد مسرتو   عالقة هنا  أنهنالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق 
 دافعية التعلم لد  طلبة الثانوية العامة فري مدينرة الخليرل سرية وبين الض وط األ( α ≤ 0.05الداللة )

فقرررد بل رررت قيمرررة  (0.94-سررررية و دافعيرررة الرررتعلم )فرررنالحظ أن قيمرررة معامرررل اإلرتبررراط برررين الضررر وط األ
سرررية الضرر وط األ عالقررة بررين (، وتشررير هررذا النتيجررة الررى ان هنررا 0.00حصررائية )مسررتو  الداللررة اإل

 ودافعية التعلم.
 

أن الدور التربوي الذي تؤديه األسرة تجاا أبنائها يختل  من أسرة إلى أخر  وتعزو الباحثة ذل  الى 
تبعا  للحالة السائدة داخل األسرة من حي  المستو  الثقافي، واالجتماعي، واالقتصادي، ومن حي  

  .جهة أخر العالقات السائدة بين الزوج والزوجة من جهة ، وأسلوب تعاملهما مع األبناء من 
 

 أبنائها لد  األسرة تنميها التي اإليجابية المفاهيم إلى الطلبة لد  األسرية الض وط مع التأقلم ويرجع
 ت يرات تحمل على القدرات إثراء و القلق وتقليل الخارجية بالض وط والشعور بالذات اإلعتزاز من

 .النفسي الض ط إحدا  في دورا   تلعب األسرية األدوار وصراا األسرية الخالفات أن كما الحياة،
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 العوامل تعد كما الطلبة، لد  النفسي الض ط إحدا  في هاما   دورا   تعلب األسرية الخالفات نأ حي 
 آثار إلى يؤدي قصادياإل بالعجز األسرة شعور أن حي  األسرة داخل الض ط مسببات من المادية
 الشعور نتائجه ومن البع  بعضهم مع عالقاتهم وفي نشاطاتهم في تظهر األعضاء على ضارة
ثارة األسرية المسئوليات من والهروب بالحياة االهتمام وفقدان بالفشل  ألساليباو  األسرية، المنازعات وا 
 التسلط إتجاا في الخاطئة االتجاهات تل  وتتمثل أبنائهما تربية في الوالدان يتبعها التي الخاطئة
 دافعية ضع  الى وتؤدي  االسرية الض وط الى المعاملة هذا تؤدي وغالبا واإلهمال الزائدة والحماية
 هذا تسببه ما الى باإلضافة األسرة داخل والتوجيه الدعم مصدر الطالب يفقد حي  لتعلمل الطلبة

 .  لتعلمل دافعيته وتقل الطالب عند التركيز وضع  لالنتباا تشتت من الض وط
 
 على مباشر وغير كبير بشكل التأثير ذل  وينعك  االجتماعية، والبيئة األسرية بالبيئة تتأثر الدافعيةو  

 رئيسا   مصدرا   األسرية البيئة وتشكل األمر، نهاية في التعليمية ومسيرتهم للطلبة الدراسي التحصيل
أهمية خاصة في تنمية دافعية  حي  ان لها ،الطفولة مرحلة أثناء وخاصة الطلبة، لد  التعلم لدافعية

الفرد نحو التعلم من خالل تقبله وتشجيعه من قبل األسرة، وتحفيزا لطلب العلم ، وتوضيط منفعة العلم 
 دعم والتشجيع، يبذل الفرد المجهودله في الحياة اليومية فنجد من خالل ممارسات واهتمامات األهل وال

روم من هذا الدعم مما يؤدي حمويحد  العك  لد  الفرد ال طلب العلم وزيادة دافعيته للتعلم،زم لالال
   مستو  دافعيته للتعلم لديه.خفانإإلى 
 
األسرة المتماسكة والتي تسودها عالقات أسرية حميمية وتشيع فيها الطمأنينة والتسامط واستعمال  أن

م في المرحلة هتي تواجهالمديط وتعزيز الثقة بالنف  ألبنائها كل هذا يزيد من ت لبهم على العقبات ال
الثانوية ويقبلون على الدراسة برغبة داخلية نابعة من تلقاء انفسهم وهذا يعتمد على مسار العمليات 

 المعرفية عند الطلبة التي تعلموها في أسرتهم.
 

لتعلم وأدائه االكاديمي من خالل طبيعة لسرية التي ينشأ فيها الطالب وتؤثر في دافعيته وان البيئة األ
العالقات األسرية السائدة وأسلوب اشباا الحاجات االنسانية،وطريقة التعامل مع المشكالت التي تنشأ 

أبنائها على االستقاللية سرة من خالل تربية سرة سوية، فاألبين أفرادها، والتي من شأنها أن تجعل األ
تخاذ انهم الخاصة و دارة شؤو اتكال عليها في قضاء حاجاتهم وأعتمادهم على انفسهم في وعدم اإل

إنما تعدهم لمواجهة الحياة، بمواقفها المختلفة والتصدي لها بنجاح أو محاولة الت لب قراراتهم بأنفسهم 
زيادة  عليها، كما توفر الجو الدراسي المناسب والمتابعة الجيدة من قبل أولياء األمور، وهذا يساعد في

 ي.لتعلم ويساعد في تكيفه االكاديملدافعية الطالب 
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ن المنراا األسرري أظهررت النترائ  أ ( حير   ,2002Sherri)مرع نتيجرة دراسرة  هرذا النتيجرة اتفقرتوقد 
 إلرىوالديرة ترؤدي ن زيادة المشاركة الأ إلىظهرت النتائ  أكبير في المعدالت التراكمية كما يسهم بشكل 

ن أالدراسرة   نتائ أظهرت و . (2003)قواسمة وغرابية وكذل  دراسة  نجاز عند الطلبةتحسين دافعية اإل
ب انرهنا  درجة كبيرة لتأثير البيئة األسرية في دافعيرة الرتعلم لرد  ألبنراء، وخاصرة مرا يتعلرق منهرا بالجو 

 Bansal,(2009)وكرذل  دراسرة  ،نراءاألبفرراد األسررة وأهمهرا عالقرة الوالردين بأفعالية للعالقات برين نإلا
 احمرد،)، اما دراسة سري يتدنى مستو  دافعية االنجازأنه بتدني نوعية المناا األ حي  اظهرت الدراسة

 ادائهرم مسرتو  فري دورا   تلعرب الزوجيرة الخالفرات مثرل الداخليرة سرريةاأل أن الضر وط أوضحت (2000
 بشركل يسرهم األسرري المنراا أن إلرى هرانتائج أظهررت (Sherr, 2002)  شريريكرذل  دراسرة  المدرسري

 .الطلبة عند اإلنجاز دافعية تحسين إلى تؤدي الوالدية المشاركة زيادة أنو التراكمية  المعدالت في كبير

وكما ورد سابقا  ومن خالل مناقشة نتائ  الدراسرات السرابقة التري ترم عرضرها لرم تجرد الباحثرة حرد علمهرا 
الحاليرة فري وجرود عالقرة اي دراسة تختل  مع هذا النتيجة حي  ان أغلب الدراسات اتفقت مع الدراسرة 

 سرية ودافعية التعلم،الض وط األ بين

 :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 2.4
 
)علمي، األكرراديميترجررع للفرررا  الخليررل مدينررة فرري العامررة الثانويررة طلبررة لررد  أسرررية ضرر وطال : وجررود أو 

 .اإلنسانيةعلوم انسانية( لصالط طلبة الفرا العلوم 
، ولصرالط الردخل مسرتو  حسرب الخليرل مدينرة فري العامرة الثانويرة طلبرة لرد  أسرية ض وطوجود ثانيا : 

 مستو  الدخل المنخف .
، األب تعلرررم مسرررتو  حسرررب الخليرررل مدينرررة فررري العامرررة الثانويرررة طلبرررة لرررد  سرررريةأ ضررر وط وجرررود: ثالثرررا  

 .أقلتعليم ثانوية فلولصالط مستو  ا
 .التعلم ودافعية اإلسرية الض وط بين عالقة وجودرابعا : 

 
 التوصيات  3.4

 
 ولقاءات والمحاضرات الندوات) مثل الثانوية المرحلة في للطلبة إرشادية خدمات تقديم ضرورة  -1

 التعلم دافعية زيادة و األسرية الض وط مع التعامل في مساعدتهم أجل من(  الجمعي التوجيه
 .لديهم
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 بأهمية توعيتهم مع ألوالدهم ا  ض وط تسبب التي بالمواق  األمور ألولياء توعية برام  عمل  -2
 .للتعلم دافعيتهم زيادة سبيل في والمعنوي، المادي الدعم وتقديم التعلم
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 .لذكرها الحالية الدراسة
 بالتحصيل وعالقتها األسرية الض وط موضوا وتتناول الحالي الدراسة مجتمع على دراسة اجراء  -5
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 قائمة المحكمين (2لالملحق 
 
 الجامعة سم المحكم إ

 النجاح الدكتور غسان الحلو ستاذ األ
 ستقاللاإل الدكتور أحمد الشوا

 بيت لحم دكتور خضر مصلط ال
 ستقاللاإل رجاء سويدان  ةالدكتور 

 ستقاللاإل الدكتورة سهاد زهران
 القد  الدكتور عفي  زيدان
 الخليل  الدكتور كامل كتلو

 ستقاللاإل الدكتور محمد دبو 
 االهلية الدكتور محمد عكة
 ستقاللاإل نة و الدكتور مروان عال
 القد  المفتوحة نة و الدكتور معزوز عال

 ستقاللاإل ستاذ فايز محارمةأ
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 قبل التعديل اإلستبانة( 3الملحق ل
 (االسرية الض وط)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرقم

 

 الفـــــــــــقــــــــــــــــــرة

  يشكل ضغطا نفسيا

 بسيط متوسط شديد ال ينطبق علي 

     البيت.غياب الوالد عن  1

     الخالفات بين األخوة في المنزل. 2

     ال أجد بين أفراد األسرة من يفهمني. 3

     ن ألبسط األسباب.ايعاقبني الوالد 4

     معاملة األسرة لي كطفل صغير. 5

     توقع أسرتي مني أكثر مما أستطيع. 6

     النزاعات بين األسرة واألقارب. 7

     الوالدين. الخالفات بين 8

     التفرقة في المعاملة بين األخوة في المنزل. 9

     صعوبة المناقشة في الموضوعات الشخصية مع الوالدين. 10

     تعارض آرائي مع أحد الوالدين أو مع كليهما. 11

     ن ألبسط األسباب.اينتقدني الوالد 12

     يعترض والدي على اختياري لألصدقاء. 13

     دخل أسرتي ال يكفي لتغطية نفقاتنا المعيشية. 14

     تتخذ أسرتي القرار في األمور التي تخصني دون مناقشتي. 15
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 بعد التعديل اإلستبانة( 4لالملحق
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 
 
 
 

  عزيزي الطالب / الطالبة:
وعالقتها بدافعية التعلم لدى طلبة الثانويـة الضغوط األسرية تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " 

، وذل  اسرتكماال لمتطلبرات الحصرول علرى درجرة الماجسرتير فري العامة في مدينة الخليل "
ل و المكونرررة مرررن قسرررمين القسرررم األ اإلسرررتبانةاالرشررراد ولتحقيرررق هرررذا ال ايرررة ترررم اعرررداد هرررذا 

يرجررى قررراءة كررل فقرررة  الررذلررتعلم، اوالقسررم الثرراني مقيررا  دافعيررة  ،مقيررا  الضرر وط األسرررية
بعنايررة واالجابررة عليهررا بدقررة وموضرروعية، علمررا بررأن البيانررات سررو  تسررتخدم ل ررر  البحرر  

 العلمي فقط.
 نكمو اوشكرا  لحسن تع

 الباحثة: تهاني العويوي.                   
 الجن :  ذكر   )    (                 أنثى  )   (.

 (              علوم إنسانية  )   (.     الفرا:  علمي  )
 المستو  الدخل :  مرتفع  )   (    متوسط  )    (         منخف   )    (.

 )    (. أقل:   بكالوريو  فأعلى  )     (      دبلوم  )    (      ثانوية عامة فاألبمستو  تعليم 
 )    (. أقل(    دبلوم  )    (       ثانوية عامة ف    : بكالوريو  فأعلى  )األممستو  تعليم 
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 الضغوط األسرية استبانة

 

 الرقم

 

 الفـــــــــــقــــــــــــــــــرة

  يشكل ضغطا نفسيا

 بسيط متوسط شديد ال ينطبق علي

     غياب الوالد عن البيت. 1

     الخالفات بين األخوة في المنزل. 2

     أجد بين أفراد األسرة من يفهمني. ال 3

     ن ألبسط األسباب.ايعاقبني الوالد 4

     معاملة األسرة لي كطفل صغير. 5

     توقع أسرتي مني أكثر مما أستطيع. 6

     النزاعات بين األسرة واألقارب. 7

     الخالفات بين الوالدين. 8

     المنزل.التفرقة في المعاملة بين األخوة في  9

     صعوبة المناقشة في الموضوعات الشخصية مع الوالدين. 10

     تعارض آرائي مع أحد الوالدين أو مع كليهما. 11

     ن ألبسط األسباب.اينتقدني الوالد 12

     يعترض والدي على اختياري لألصدقاء. 13

     دخل أسرتي ال يكفي لتغطية نفقاتنا المعيشية. 14

     تتخذ أسرتي القرار في األمور التي تخصني دون مناقشتي. 15

     اشعر بالسعادة كلما ابتعدت عن المنزل. 16

     مصروفي اليومي غير كاف. 17

     ال يثق والدي في قدرتي على حل المشكالت. 18

     اعاني من كثرة الشجار بين إخوتي. 19

     يثور ابي ألتفه األسباب. 20

     اشعر أن أسرتي ال تعيرني االهتمام الكافي. 21

     ال استطيع مصارحة والدي بمشاكلي. 22

     يكلفني أهلي بمعظم أعمال البيت. 23

     صعوبة الحصول على بعض االحتياجات الضرورية. 24

     لدراسة في البيت.لال يتوفر لي جو مالئم  25

     قلة الوسائل الترفيهية. 26
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 مقياس دافعية التعلم

 

 

 

 

 الرقم
 

 الفـــــقــــــــرة

 

 بشدة أوافق

 

 أوافق

 

 متردد

 

 ال أوافق

 

 ال أوافق بشدة

      أشعر بالسعادة عندما أكون في المدرسة. 1

      قليال ما يهتم والدي بعالماتي في المدرسة. 2

      أفضل القيام بالواجب المدرسي ضمن مجموعة من الزمالء. 3

      اهتمامي ببعض المواد الدراسية يؤدي إلى إهمال ما يدور حولي. 4

      استمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمها في المدرسة. 5

      أحب المدرسة بسبب قوانينها الصارمة. 6

رسللة بغللض النظللر عللن النتللائ  التللي أحللب القيللام بمسللؤوليتي فللي المد 7

 حصل عليها.أ
     

      المواقف الدراسية المختلفة بمسؤولية تامة.أواجه  8

      يصعب علي االنتباه لشرح المدرس و متابعته. 9

      أشعر بأن غالبية الدروس التي يقدمها المعلم غير مثيرة. 10

      يصغي إلي والدي عندما أتحدث عن مشكالتي الدراسية. 11

      أحب أن يرضى عني زمالئي في المدرسة. 12

      أتجنب المواقف المدرسية التي تحملني المسؤولية. 13

      ال أحب أن يعاقب التالميذ مهما كانت األسباب. 14

يهللتم والللدي بمعرفللة حقيقللة مشللاعري اتجللاه المدرسللةمأحب الدراسللة أم  15

 أكرهها(.
     

      أشعر بأن بعض الزمالء في المدرسة هم سبب المشكالت. 16

      بالضيق أثناء قيامي بالواجبات المدرسية .أشعر  17

      مباالت أحيانا فيما يتعلق بأداء الواجبات المدرسية.أشعر باال 18

      أفضل أن يعطينا المعلم أسئلة صعبة تحتاج إلى التفكير. 19

      أفضل بأن اهتم بدروسي على حساب أي شيء آخر. 20

      أن أتقيد بالسلوك الذي تفرضه المدرسة. أحرص 21

      المدرسية. يأشعر بالرضى عندما أقوم بتطوير معلوماتي و مهارات 22

      يسعدني أ ن تعطى المكافأة للطلبة بقدر جهدهم المبذول. 23

ن بخصلللوص اأحلللرص عللللى تنفيلللذ ملللا يطلبللله منلللي المعلملللون والواللللد 24

 الدراسة.
     

أشللعر أن مسللاهمتي فللي كللل أشللياء جديللدة فللي المدرسللة ال كثيللرا مللا  25

 تقنعني.
     

      أشارك كثيرا في النشاطات المدرسية. 26

      أقوم بالكثير من النشاطات المدرسية وفي الجمعيات الطالبية. 27

      ال يأبه والدي عندما أتحدث إليهما عن عالماتي المدرسية. 28

      صداقة بسرعة مع الزمالء في المدرسة.يصعب علي تكوين  29

      لدي رغبة قوية لالستفسار عن المواضيع المتعلقة بالمدرسة. 30

      يحرص والدي على قيامي بأداء واجباتي في المدرسة. 31

      ال يهتم والدي باألفكار التي أتعلمها في المدرسة. 32

      بواجباتي المدرسية.سرعان ماأشعر بالملل عندما أقوم  33

المراجعة مع الزمالء في المدرسة يمكنني من الحصلول عللى عالملات  34

 جيدة.
     

      تعأوني مع زمالئي في حل واجباتي المدرسية يعود علي بالمنفعة. 35

      أقوم بكل ما يطلب مني في نطاق المدرسة. 36
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