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.مجعي يف موادًة الهفوز مو الدزاسة والتعلم لدى تالمير مستوى السابعة متوسط-يدفت الدزاسة احلالية إىل اختباز فاعلية بسنامر إزشادي
 طبكت على عيهة، مو تصميمًو، وبجالخ أدوات عح، ذي التصميم املتهسز،هلرا الغسض استعانت الباحجات باملهًر شبٌ االمربيكي
 حيح مت تسذيل الفسوم بني أفساد اجملموعة التذسيبية وأفساد اجملموعة الضابطة مو حيح،ً تطبيكا قبليا وآخس بعديا، فسدا٤٠ قوامًا
 واختربت الفسضيات باستخدام حتليل التبايو املصاحب. ودافعيتًم للتعلم وعاداتًم يف الدزاسة واملرانسة،اجتاياتًم حنو املدزسة
 وداءت الهتائر لتؤند ودود فسوم دالة إحصائيا، إىل دانب حساب املتوسطات واالحنساف املعيازي، ومعامل ازتباط بريسوى، ANCOVA
 نما ثبتت العالقة االزتباطية املودبة.بني أفساد اجملموعتني مو حيح انتساب عادات ومًازات الدزاسة لصاحل أفساد اجملموعة التذسيبية
. وبني حتصيلًم واجتاياتًم حنو املدزسة، واستذاباتًم على مكياس العادات الدزاسية،بني التحصيل الدزاسي لتالمير اجملموعة التذسيبية
. واختتمت الدزاسة ظملة مو التوصيات.يف حني مل يتحكل االزتباط ما بني املسدود الدزاسي ألفساد اجملموعة ودافعيتًم للتعلم
. التحصيل الدزاسي، بسنامر إزشادي، عادات الدزاسة، االجتايات حنو املدزسة، الهفوز الدزاسي:الهلمات املفتاحية
____________________________________________

The Impact of A Counseling Program to Fight School Boredom among Middle School
Pupils
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This study aimed to test the effectiveness of group counseling program in confronting School aversion
among fourth grade students. To achieve the aim of the study the researchers used an experimental
approach, and they prepared three search tools to collect data. These tools were applied on a sample
consisted of (40) individuals, twice: a pre- and a their attitudes toward school, their motivation to learn,
and theirs study habits. To test hypotheses of the study means, standard deviations, Pearson correlation
coefficient and an analysis of covariance (ANCOVA) were computed. The results showed that there
were significant differences between members of the two groups in acquisition of habit and study skills,
in favor of experimental group. It also showed positive correlation between experimental group
academic achievement and their responses in scale of study habits, and by their attitudes towards school.
While, there was no significant correlation between experimental group academic achievement and their
motivation to learn. Finally, according to these results and discussion the researchers suggested a set of
recommendations.
Keywords: school aversion, attitudes toward school, study habits, counseling program, academic
achievement.
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إن معضلة سوء التوافق الدراسي أصبحت تتنامى
بشكل كبير في أو ساط تالمذتنا ،حيث انتشرت
مشاعر النفور من المدرسة فتحول اإلقبال على
العلم إلى نفور منه ،وزادت االتجاهات السلبية
نحو المدرسة لديهم ،وأصبحت اهتمامات التالميذ
غير دراسية وال تمت للعلم بصلة .ما يزيد الطين
بلة ،هو جهل التالميذ بأساليب الدراسة
الصحيحة ،وتعودهم على طرق في المراجعة
والمذاكرة تكون عشوائية في الغالب ،ال تستند
على منهجية علمية وال على مهارة في نهل العلم
والمعرفة ،مما يجعلهم يشعرون بالملل (ياسين
وآخرون.)5102 ،
يقول عبد الهادي ( )0992أن فشل الكثير من
الطلبة ال يعود بالضرورة إلى ضعف قدراتهم
العقلية أو نقص في مستوى ذكائهم أو قصور
في بعض متغيرات شخصيتهم ،إنما قد يرجع إلى
افتقارهم إلى المهارات الدراسية الصحيحة" .فهي
أي المهارات الدراسية  ،عامل مهم يساعد على
تكوين االتجاهات اإليجابية نحو المعلم
والمدرسة ،مما يترتب عليه تفوق الطلبة
التحصيلي" (عبادة.)5110 ،
إن لألمر أبعادا وتبعات ،حيث يمكن أن يتطور إلى
تراجع في التحصيل الدراسي للتالميذ ،وبالتالي
المعاناة من مظاهر التسرب المدرسي ،حيث يشير
تقرير المركز الوطني للدراسات والتحاليل من
أجل التخطيط في الجزائر  ۲11٠أن هناك تسرب
ما بين  ٠11111إلى  211111تلميذا سنويا .على
المستوى الوطني ،يضيف التقرير أنه من بين
كل 011تلميذ ،ثمانية منهم فقط يتحصلون على
شهادة البكالوريا وخمسة فقط يواصلون دراستهم
الجامعية ( .(CNEAP, 2006هذا الوضع غير
الصحي الذي تعيشه مؤسساتنا التربوية ،أصبح
ينذر بالخطر ألنه يهدد المدرسة في كيانها،
حيث يعرقلها عن تأدية وظيفتها األساسية ،وهي:
نشر العلم والمعرفة.
نتساءل في هذه الدراسة إذا ما كانت المؤسسات
التعليمية تقوم حقيقة بالتعرف على حاجات
تالمذتها ،وإذا ما كانت توظف خدمات اإلرشاد
النفسي والتربوي في تلبية احتياجات التالميذ

آمنه ياصني وآخزون

هذه ،خاصة حينما يتعلق األمر بتالميذ يزأو لون
دراساتهم في أقسام االمتحانات ،من مثل تالمذة
شهادة التعليم المتوسط ،والذين يفترض إعدادهم
إعدادا يتناسب مع متطلبات المرحلة الثانوية؛
"فالتعليم المتوسط يهدف إلى جعل التلميذ
يتحكم في قاعدة من الكفاءات التربوية والثقافية
والتأهيلية التي تمكنه من مواصلة الدراسة
والتكوين ما بعد اإللزامي أو االندماج في الحياة
العملية" (وزارة التربية الوطنية.)5119 ،
مشكلة الدراسة وأسئلتها
يمهد هذا الطرح إلى وضع األسئلة اآلتية :ما
حقيقة مشكلة النفور من الدراسة؟ ما ملمح
التلميذ النافر من الدراسة وما السمات الشخصية
التي يتصف بها؟ ما عالقة عادات المذاكرة
ومهارات الدراسة بظهور العزوف عن الدراسة؟
هل يوجد ارتباط بين هذه العادات الدراسية
والتحصيل الدراسي للتالميذ؟ وهل ترتبط
اتجاهات التالميذ نحو المدرسة بتحصيلهم
الدراسي؟ كيف نصل بهم إلى اإلقبال على التعلم
والعمل المدرسي؟ بأية طريقة وبأية تقنية؟
وعموما نطرح اإلشكالية األساسية التالية :ما
مدى فاعلية برنامج إرشادي ،معرفي-سلوكي
على مهارات وعادات الدراسة في خفض درجة
النفور الدراسي لدى فئة التالميذ الذين يعانون
نفورا دراسيا؟
أهداف الدراسة
تندرج هذه الدراسة في إطار البحوث الميدانية
التي تهدف إلى تطبيق خدمات اإلرشاد النفسي
على فئة تالميذ مرحلة التعليم المتوسط بهدف
دعم النجاح المدرسي لديهم ،خصوصا لدى
أولئك الذين يعانون نفورا وعزوفا عن الدراسة،
ويحملون اتجاهات سلبية نحو المدرسة،
ويجهلون العادات الصحيحة في المذاكرة ،وال
يملكون مهارات دراسية ،األمر الذي يمكن أن
ينعكس سلبا على تحصيلهم الدراسي ،ما يؤدي في
كثير من األحيان إلى مظاهر التسرب المدرسي.
وبشكل خاص تهدف الدراسة الحالية إلى:

-

تسليط الضوء على فئة التالميذ الذين
يعانون نفورا وعزوفا عن الدراسة ،في
المرحلة الدراسية المتوسطة.

-

اختبار فاعلية برنامج إرشادي-تدريبي في
خفض درجة النفور الدراسي لدى تالميذ
هذه المرحلة.

-

اختبار الفروق ما بين درجات أفراد
المجموعتين الضابطة والتجريبية من
حيث اكتساب عادات الدراسة الصحيحة،
بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.

-

التحصيل
الدراسة
المدرسة،
البرنامج

معرفة العالقة التي تربط بين
الدراسي وكل من عادات
والمذاكرة ،واالتجاهات نحو
والدافعية للتعلم ،بعد تطبيق
اإلرشادي.

فرضيات الدراسة
أسفرت التساؤالت الفرعية وطرح اإلشكالية
الرئيسية للبحث ،إلى توقع فرضيات البحث
اآلتية:
-

توجد فروق بين درجات أفراد المجموعة
التجريبية ودرجات أفراد المجموعة
الضابطة من حيث عادات الدراسة
والمذاكرة لصالح أفراد المجموعة
التجريبية.

-

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجات
التحصيل الدراسي ألفراد المجموعة
التجريبية والتطبيق البعدي لمقياس عادات
الدراسة والمذاكرة.

-

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجات
التحصيل الدراسي ألفراد المجموعة
التجريبية والتطبيق البعدي لمقياس
االتجاهات نحو المدرسة.

-

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجات
التحصيل الدراسي ألفراد المجموعة
التجريبية والتطبيق البعدي لمقياس
الدافعية للتعلم.

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:
-

تحديد مؤشرات للكشف عن وجود ظاهرة
النفور لدى التالميذ ،من خالل اعتماد
قائمة مرجعية للسمات الشخصية التي
تميز التلميذ النافر من الدراسة.

-

توفير برنامج تدريبي مجرب يمكن
استخدامه من قبل المرشدين المدرسيين
لتحسين اتجاهات التالميذ نحو المدرسة،
وخفض النفور المدرسي وتحسين تحصيل
التالميذ المدرسي ،وتطوير عاداتهم في
الدراسة والمذاكرة.

-

تقديم نموذج مستخلص من صميم خدمات
اإلرشاد النفسي والبرامج اإلرشادية في
التدخل على مستوى عالج الظاهرة،
والمتمثل في البرنامج اإلرشادي للقضاء
على النفور من التعلم ،والذي يمكن
للمؤسسات التربوية أن تستعين به مع
تالمذتها.

حدود الدراسة
تتحدد هذه الدراسة بمحددات زمانية ومكانية،
فقد اهتمت بفئة تالميذ نهاية المرحلة التعليمية
المتوسطة ،الذين تتوفر فيهم سمات شخصية
التلميذ النافر من الدراسة .وتم تطبيقها في
حدود مدينة وهران بالجزائر خالل السنة
الدراسية .510۳/۲10۲
المفاهيم االجرائية
النفور الدراسي :هو من أنواع من كره الدراسة،
وعدم الرغبة فيها والشعور بالملل داخل
المدرسة .وتم تحديده في الدرجة التي يحصل
عليها التلميذ على مقاييس :عادات الدراسة
والمذاكرة ،واالتجاهات نحو المدرسة ،والدافعية
للتعلم .ودرجة تحصيله الدراسي .
عادات المذاكرة ومهارات الدراسة :هي الطرق
العملية التي تفيد في التعلم والمذاكرة ،والتي
تدرب عليها تالميذ المجموعة التجريبية خالل
جلسات البرنامج اإلرشادي .وتتمثل فيما يلي:
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تحديد األهداف ،القراءة الفعالة بطريقة ،RS٠PQ
البرمجة وتنظيم الوقت ،التركيز ،التلخيص،
تدوين المالحظات ،االستعداد لالمتحان ،وتم
ضبطها بمقياس عادات التعلم والمذاكرة.
االتجاهات نحو المدرسة :وهي مشاعر ونزعات
التالميذ نحو التعلم والدراسة المرتبطة
بمعارفهم حولها والمترجمة في سلوكياتهم
داخل المدرسة ،ما يجعلهم في حالة تأهب لتقبل
الدراسة أو رفضها (قادري .)۲11۲ ،وتُعرَف
إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ على
مقياس االتجاهات نحو المدرسة المستخدم في
الدراسة الحالية.
الدافعية للتعلم :حسب فييو
)1995الدافعية للتعلم تمثل الحالة الدينامية
المحركة لسلوك التلميذ من التزام ومثابرة.
وتُعرَف إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة التي
يحصل عليها التلميذ على مقياس الدافعية للتعلم
المستخدم في الدراسة الحالية.
(Viau,

التحصيل الدراسي :هو
إجرائيا بمعدالت أفراد
امتحان شهادة التعليم
عليها بعد االستفادة
اإلرشادي.

نواتج التعلم ،تم تحديده
المجموعة التجريبية في
المتوسط ،والتي حصلوا
من جلسات البرنامج

البرنامج اإلرشادي :تم ضبطه في جلسات ذات
مواضيع تندرج في إطار خفض درجة النفور
الدراسي لدى أفراد المجموعة التجريبية.
وقد تم تحديد مفهوم النفور الدراسي إجرائيا
في أربعة مؤشرات هي :تدني الدافعية للدراسة،
واتجاهات سلبية نحو الدراسة ،وافتقار الطالب
للعادات والمهارات المدرسية ،وضعف التحصيل
الدراسي.
وفيما يخص المؤشر األول والمرتبط بانخفاض
الدافعية للتعلم ،فإنه يشير حسب لوجندر
( ، Legendre )0993وليوري وفنويي ()099٠
 ،Lieury and Fenouilletإلى غياب أي شكل من
الدافعية أو غياب القدرة على النجاح وتعبر
كذلك عن استكانة مكتسبة ومتعلمة .وقد أكد
فييو ( Viau )511٠أن غالبية التالميذ الذين

يعانون من صعوبات مدرسية ،لديهم مشاكل
تدني الدافعية للتعلم ،حيث تؤدي صعوبات التعلم
وتعدد تجارب الفشل وطبيعة الصورة الذاتية التي
يدركها اآلخرون عنهم إلى افتقاد الكثير منهم
للرغبة في مواصلة الدراسة .وعن أسباب تدني
الدافعية لدى التالميذ يشير أندريه ()0991
Andréإلى أنه ال يمكننا فهم ظاهرة تدني
الدافعية للتعلم بدون األخذ يعين االعتبار
البعدين الخاصين باإلدراك الذاتي وإدراك
المحيط المدرسي.
أما بالنسبة لبعد اإلدراك الذاتي فهو يشمل إدراك
التلميذ لفاعليته وتصوره لذكائه ( Crahay,
 .)1999إضافة إلى كل ذلك يمكن النخفاض
الدافعية أن تعبر عن مواقف حياتية يتبناها
التلميذ لتبرير تحصيله الضعيف وتبرير نفوره
من الدراسة ويجد فيه طريقة للعيش تعبر عن
هوية خاصة قد تكسبه شعبية أمام رفقائه
(.)André,1998

أما فيما يخص البعد الخاص بإدراك النظام
المدرسي ،يشير دوالفاي ( Delevay )5112أن
الصورة التي يعكسها النظام المدرسي قد تكون
جد متفأو تة مع توقعات بعض التالميذ وهذا ما
قد يفسر جزءا كبيرا من انخفاض الدافعية
للتعلم .إن المشاكل السلوكية قد تنتج جراء
وجود صعوبة لدى بعض التالميذ في إعطاء
معنى لوجودهم داخل األقسام مما يشعرهم
بالملل ألن المحتويات التعليمية غريبة عنهم
وعن اهتماماتهم ،ونتيجة كذلك لعدم الشعور
باالنتماء إلى جماعة ،ووجود تفأو ت ما بين
الثقافة المدرسية والثقافة الشبابية التي ترتكز
على االستهالك وعدم بذل المجهود ( Port,
 .)1997أما السلوكات المعبرة عن تدني الدافعية
فنجد العنف والتهيج المعبران بدورهما عن
مشاعر الملل والضجر وضعف التركيز وعدم
تحمل الجلوس في األقسام لمدة طويلة
(.)André,1998

وفيما يخص مؤشر االتجاهات الدراسية ،فقد
كشفت عدة دراسات (مثالً :حسين )0912 ،وجود
عالقة موجبة بين العادات واالتجاهات والتفوق
الدراسي ،وأن فئة الطالب المتأخرين تحصيليا

ظهرت عليهم اتجاهات "سلبية" نحو التعلم ككل
ونحو المدرسين والعمل المدرسي .ووجدت
دراسات فطيم ( )0919ودراسة العجمي ()۲11۳
ارتباطاً موجبًا بين اتجاهات الطالب نحو الدراسة
ومعدالتهم التراكمية .كما خلصت دراسة ياسين
( )5100إلى أن دراسة االتجاهات تساعد على
التنبؤ بالسلوك األدائي للتلميذ بعد تدريبه على
مهارات التعلم واالستذكار والتكيف مع المحيط
المدرسي ،خصوصا إذا كانت االتجاهات ،ذات
طابع إيجابي .ويذكر كل من القريوتي وحمود
(في ياسين ،)5100 ،أنها تساعد التالميذ على
توفير معايير مرجعية لتنظيم معارفهم
ومدركاتهم لألمور واألشياء من حولهم ،وتكوين
معنى لها.
أما بالنسبة لعوامل تكوين االتجاهات المدرسية
السلبية فيمكننا تلخيصها كما يلي:
-

خبرات التلميذ السلبية خاصة فيما يتعلق
بتجارب الفشل.

-

تدني تقدير الذات وتدني الشعور بالفعالية
الذاتية وتدني الدافعية للدراسة.

-

نقص في المهارات المدرسية واالجتماعية
وتبني عادات دراسية خاطئة.

-

مناخ مدرسي سلبي غير مريح يبعث على
الملل والضجر وعلى الشعور باإلزعاج.

-

عدم ربط الدراسة بالمحيط االجتماعي
واالقتصادي للتلميذ و عدم ربطها
بالمشروع الشخصي.

-

استعمال وسائل تعليمية غير مالئمة وغير
جذابة وغير مشوقة.

-

االلتجاء إلى وسائل تقويم ال تعكس حقيقة
المجهود المبذول من طرف التلميذ في
التعليم والتعلم.

-

نقص التحفيز على المستوى العائلي
والمدرسي.

وتظهر آثار هذه االتجاهات في أشكال الملل
وعدم االهتمام لدى التلميذ المؤديان إلى النفور
من المدرسة ،وفي تدني مستوى التحصيل

الدراسي أيضا المؤدي إلى الرسوب والذي ينجم
عنه مظاهر التخلي عن الدراسة أو التكرار.
أما فيما يخص مؤشر النفور الدراسي والمتعلق
بافتقاد التالميذ للمهارات والعادات الدراسية
المالئمة ،يقول عبدالهادي ( )0992أن فشل الكثير
من الطلبة ال يعود بالضرورة إلى ضعف قدراتهم
العقلية أو نقص في مستوى ذكائهم أو قصور
في بعض متغيرا تشخصيتهم ،إنما قد يرجع إلى
افتقارهم إلى المهارات الدراسية الصحيحة .فهي
أي المهارات الدراسية ،عامل مهم يساعد على
تكوين االتجاهات اإليجابية نحو المعلم
والمدرسة ،مما يترتب عليه تفوق الطلبة
التحصيلي (عبادة.)۲11۱ ،
لقد أجريت العديد من الدراسات العربية منها
واألجنبية إلبراز عالقة المهارات الدراسية
بمردود التالميذ وتحصيلهم الدراسي ،ومن بينها،
نذكر دراسة فطيم ( )0919التي أجريت على 9۰
طالبا وطالبة من كلية البحرين الجامعية ،والتي
خلصت إلى وجود عالقة ارتباطيه دالة بين
درجات أفراد العينة على أداة البحث المتمثلة في
استبيان برأون وهولتزمان للعادات الدراسية
واالتجاهات نحوها ،وبين معدالتهم التراكمية.
وتوصلت دراسة الكركي ( )099٠إلى أن حصول
بعض الطلبة في المدارس على درجات منخفضة
يرجع إلى افتقارهم للمهارات الدراسية السليمة
واالستعداد
المالحظات
وأخذ
كالقراءة
لالمتحانات .كما أفضت نتائج دراسة جابر
( )0919والتي طبقها على عينة من الطلبة
المراهقين القطريين وغير القطريين قوامها
۱۲1فردا ،إلى وجود عالقة وثيقة ما بين عادات
الدراسة واالتجاهات نحو الدراسة بالتحصيل
الدراسي ،والتفوق .ونفس األمر ذهبت إليه دراسة
بدير ( )۱99۰التي أجريت على عينة من 5٠1
طالبا بكلية التربية –جامعة المنصورة -حيث
وجدت عالقة موجبة بين عادات الدراسة
والتحصيل الدراسي في المواد التربوية.
ومن الدراسات األجنبية التي بحثت في نفس
الموضوع دراسة بلومنر (غنيم )5112 ،والتي
أفادت أنه يمكن استخدام العادات الدراسية للتنبؤ
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بالتحصيل إذا ما تم التحكم باالستعداد العقلي أي
ضبط أثره .ووجد أن هذه العادات أنبأت عن
التحصيل بشكل أكبر بالنسبة للطلبة (العينة)
من جامعة فرجينيا ،ذوي االستعداد العقلي
المرتفع ،مقارنة بالطلبة ذوي االستعداد
المنخفض.
كما حاول نيست وزمالؤه (في ياسين،)5100 ،
الكشف عن العالقة بين استخدام االستراتيجيات
الدراسية المناسبة والعالمات على االختبارات في
ثالث مواد لدى 32طالبا من جامعة جورجيا.
فأخضعوهم لدورة تدريبية حول كيفية تطبيق
االستراتيجيات الدراسية مثل القراءة والمراجعة
اليومية .أسفرت النتائج عن ارتباط مرتفع بين
األداء على االختبار واستخدام االستراتيجيات
اإليجابية.
وأثبتت أيضا الدراسات التالي ذكرها زهران
( )5111أن التدريب على مهارات الدراسة
واستراتيجيات التعلم ،يؤدي إلى تحسين عادات
الدراسة وإلى تحسين درجات التحصيل الدراسي،
والشعور بالرضا في المدرسة والتوافق
االجتماعي مع الزمالء وتحسين تقدير الذات.
لقد حاول العديد من الباحثين دراسة أثر مهارات
الدراسة على التحصيل الدراسي؛ ومن بينهم
ماين  Mainسنة ( 0911في العجمي )5113 ،الذي
أفاد من خالل مقابلته لعدد كبير من أساتذة
الجامعة لمعرفة عادات االستذكار لدى طالبهم،
أن الطالب المنظمين يؤدون جيداً .ويرى أن
الطالب النشيط الفعال هو الذي لديه جدول
منظم للدراسة فهو يدرس وفقاً لجدول زمني،
ويدرس عادة في نفس الوقت من كل يوم في
مكان منظم للدراسة ولمدة قصيرة مع فترات
راحة متقطعة ،ويكتب المالحظات سريعاً بعد
المحاضرة ،وال يترك الواجب آلخر لحظة ،وال
يشتت انتباهه بسهولة ،وال يحتاج إلى االختبار
ليكون دافعاً له للدراسة.
وأفاد عدس وتوق ( )0910أن عملية االستذكار
هي أكثر من مجرد قراءة عابرة للكتاب أو
النظر إلى الملخصات ،بل تتطلب القيام
بمراجعات مستمرة لما تم تعلمه واكتسابه .وهذا
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يعني محاولة التلميذ القيام باستذكار المعلومات
ذات الصلة والمترابطة بعد قراءتها مباشرة،
والبحث عن المبدأ العام أو القاعدة العامة التي
تدور حولها التفاصيل ،ومحاولة تذكر الحقائق
المهمة ،وصياغة أسئلة ،ومحاولة اإلجابة عنها،
ومحاولة القيام بعملية تنظيم ذاتية للمادة
المدروسة ،وهذا يؤدي إلى ارتفاع التحصيل
الدراسي وتوفير الجهد المبذول واستثماره أفضل
استثمار واختصار الوقت المستغرق في عملية
االستذكار.وفي دراسة أخرى بعنوان عادات
االستذكار ومشكالته في عالقته بالتفوق
الدراسي ،توصلت سليمان ( )0911إلى أن عادات
االستذكار ترتبط ارتباطا موجبا بالتحصيل
الدراسي وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين
الطلبة المتفوقين والعاديين في عادات االستذكار
لصالح الطلبة المتفوقين.
يعتبر التحصيل الدراسي أحد المؤشرات على
النفور الدراسي ،وهو يعبر عن تقويم المعارف
المكتسبة في اإلطار المدرسي حيث أن التلميذ
الذي لديه مردود دراسي جيد هو الذي يملك
عالمات مرتفعة في االمتحانات(Définition de .
)rendement scolaire, 2011

وتناولت غنيم ( )5112أثر استخدام برنامج إرشاد
جمعي للتدريب على المهارات الدراسية في
تحسين دافعية االنجاز والتحصيل الدراسي
والمهارات الدراسية لدى عينة من طالبات الصف
األول الثانوي األدبي قوامها  51طالبة ،قسمتها
على مجموعتين ضابطة وتجريبية .ومن خالل
 05جلسة إرشادية دربت الباحثة أفراد المجموعة
التجريبية سبقها وتالها تطبيق قبلي وآخر بعدي
ألدوات البحث والمتعلقة في مقياس الدافعية
لإلنجاز ،ومقياس العادات الدراسية ،وتسجيل
المعدالت التراكمية للطالبات .وباستخدام تحليل
التغاير األحادي كأسلوب لتحليل البيانات،
أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة
بين المجموعتين على متغير مستوى الدافعية
ومستوى المهارات الدراسية وكذا مستوى
التحصيل الدراسي لصالح أفراد المجموعة
التجريبية.

من الدراسات األجنبية دراسة بيدل وآخرون
Taylor-Ferreira,

&

Turner,

(Beidel,

) 1999حيث اختبروا أثر برنامج للتدريب على
المهارات والعادات الدراسية واستراتيجيات أخذ
االمتحان وتخفيض قلق االمتحان ،على التحصيل
الدراسي على عينة من  1تالميذ بالمرحلة
االبتدائية في الصف الرابع حتى السابع ،على مدى
 ٠أشهر من المتابعة .وباستخدام استبانات
التقرير الذاتي والتقييم السلوكي والمعدالت
التراكمية للتالميذ ،تبين أن البرنامج التدريبي
حسّن مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ ،كما
خفض من مستوى قلق االمتحان.
لقد عملت كثير من الدراسات على حصر
العوامل التي تساهم في تدني التحصيل الدراسي
ومنها دراسة بيرنو ( Perrenoud )099٠التي
تؤكد على العوامل المدرسية المتمثلة في نوعية
المناخ المدرسي ونوعية التدخل التربوي.
وكذلك دراسات كل من كيث (Keith )0911
وأبستين ( )Potvin, 2013( Epstein )0919التي
تؤكد على العوامل العائلية والمتمثلة في
االتجاهات نحو العمل المدرسي والمستوى
االقتصادي واالجتماعي ومتغير االستقرار العائلي
واألساليب التربوية.
من جهتها تناولت كورليت
العالقة بين عادات االستذكار واالتجاه نحو
الدراسة ،ومهارات استخدام المكتبة بالتحصيل
الدراسي لطلبة كلية العلوم بجامعة مينسوتا
بأمريكا ،بتوزيع استبيان عادات االستذكار،
واالتجاه نحو الدراسة على عينة من الطلبة
قوامها 511طالبا ( 91طالبا و  015طالبة) ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين
عادات االستذكار والتحصيل الدراسي لدى طلبة
الجامعة ،ووجود عالقة ارتباطية بين عادات
االستذكار واالتجاه نحو الدراسة ،وأيضا وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات في
كل من عادات االستذكار واالتجاه نحو الدراسة
والتحصيل الدراسي.
)(Corlett, 1984

مما سبق يظهر جليا مسألة تعقد مفهوم النفور
الدراسي خاصة في مرحلة المراهقة وذلك
لتداخل الكثير من العوامل والكثير من المتغيرات

وأي تدخل لمعالجته يتطلب من المختصين
اإللمام بهذه العوامل وهذه المتغيرات .كما أن
فعالية أي برنامج تدريبي يرتبط ارتباطا وثيقا
بما يحدثه من تغيرات على مستوى العناصر
المحددة للنفور الدراسي .وفي هذا الصدد يؤكد
زهران ( )5111على أهمية البرامج اإلرشادية
بوصفها برامج تدريبية تهدف إلى تعلم مهارات
سلوكية وإتقانها وتطبيقها.
كما قام معالي ( )091٠باستقصاء فاعلية برنامج
إرشادي للتدريب على المهارات الدراسية في
تحسن التكيف األكاديمي والمهارات الدراسية
والمعدالت التراكمية لعينة من طلبة الجامعة
األردنية قوامها  ٠1طالبا وطالبة .امتد البرنامج
على مدى  ۷جلسات ،واستخدم الباحث قائمة مسح
عادات الدراسة واالتجاهات نحوها لبراون
وهولتزمان (الصورة  .)Cوأكدت النتائج على
فاعلية البرنامج في تحسين مستوى التكيف
المدرسي وتحسين المهارات الدراسية ،ولكنه لم
يكن ذو فاعلية في تحسين المعدل التراكمي.
أما مطلب ( )5111فقامت بالتعرف على فاعلية
برنامج إرشاد جماعي في تحسين عادات
االستذكار واالتجاهات الدراسية لدى عينة من
طالب الصف األول ثانوي ذوي التحصيل
المنخفض .وتألفت عينة الدراسة من ثالث فئات
من حيث المستوى االقتصادي (منخفض ،متوسط،
ومرتفع) .كان منخفضو التحصيل في الصف
األول ثانوي وأعدادهم بالترتيب  ،۱1-۱٠-۲۰وتم
تقسيم كل فئة إلى مجموعتين :تحريرية
وضابطة  ،طبقا لباحث اختبار بيتا للذكاء
وقائمة مسح عادات الدراسة ،واالتجاه نحوها
لبارون وهولتزمان وبرنامج اإلرشاد الجمعي
لتحسين عادات االستذكار واالتجاهات الدراسية،
ومن أهم النتائج أن البرنامج كان فعاال في
تحسين عادات االستذكار واالتجاهات الدراسية،
ولكنه لم يكن ذا داللة في تحسين التحصيل
الدراسي.
وهدفت دراسة أحمد حساين ( )۲11۲إلى اختبار
فاعلية برنامج إرشادي لتنمية فاعلية الذات لدى
التالميذ في مرحلة المراهقة المبكرة وتوجيههم
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إلى التفكير الفعال ،ولذلك طُبقت مقاييس
جودانف – هاريس للذكاء ،فاعلية الذات على
عينة قوامها  ۱11تلميذا في الصف الثاني
اإلعدادي ،وأشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج
اإلرشادي في تنمية فاعلية الذات ،وأن الذكور
كانوا أكثر فاعلية من اإلناث قبل البرنامج
اإلرشادي وبعده.
في نفس االتجاه يعرض القصابي ( )۲1۱1إلى
اختبار فاعلية برنامج إرشاد جمعي لتحسين
عادات االستذكار لدى الطالب ضعاف التحصيل
في الصف العاشر واختبار أثره على التحصيل
الدراسي ،حيث تكونت عينة الدراسة من  5٠طالبا
تم اختيارهم بطريقة مقصودة عن طريق
درجاتهم التحصيلية ،وقد تم تقسيمهم إلى
مجموعتين متجانستين (ضابطة ،وتجريبية) كل
منها يتكون من  ۱۳طالبا .طبق على المجموعة
التجريبية برنامج إرشادي يتكون من  ۱1جلسة
من إعداد الباحث ،وقد طبق على أفراد
المجموعتين القياس القبلي والقياس البعدي
وقياس المتابعة باستخدام مقياس عادات
االستذكار الذي أعده الباحث ،وللتحقق من
فرضيات الدراسة قام الباحث باستخدام اختبار
Mann –Whitney U test
مان ويتني
الالمعلمي للعينات المستقلة واختبار ويلكسون
) (Wilcoxon testالالمعلمي للعينات غير
المستقلة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية
ودرجات المجموعة الضابطة على مقياس عادات
االستذكار تعزى للبرنامج اإلرشادي ولصالح
المجموعة التجريبية ،ولكن لم تسجل الفروق
ذات الداللة اإلحصائية بين الدرجات التحصيلية
ألفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة
الضابطة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.
من جهتهما قامت كل من غنيم وعليمات ()5105
بإعداد برنامج إرشاد جمعي للتدريب على
المهارات الدراسية المناسبة ،واستقصاء فاعلية
هذا البرنامج في تحسين دافعية اإلنجاز
والتحصيل الدراسي والمهارات الدراسية لدى
طالبات السنة األولى في كلية األميرة رحمة
الجامعية .تألفت عينة الدراسة من  51طالبة من
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طالبات السنة األولى في كلية األميرة رحمة
الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية ،وقد
قسمت عينة الدراسة عشوائياً إلى قسمين
متساويين ،يمثل القسم األول منها أفراد
المجموعة الضابطة بعدد 0٠طالبة ،فيما تمثل
طالبات القسم الثاني أفراد المجموعة التجريبية
بعدد  0٠طالبة أيضاً .وعملت الباحثة على تدريب
طالبات المجموعة التجريبية على البرنامج
التدريبي الذي استغرق  05جلسة ،مدة كل منها
ساعة واحدة ،في حين لم يتلق أفراد المجموعة
الضابطة أي تدريب .ولتحقيق أهداف الدراسة
الحالية فقد قامت الباحثة باستخدام مقياس
الدافعية لإلنجاز المصمم من قبل عمر الفاروق
السنوسي عطيه ( ،)۲11۲والذي قامت الباحثة
بتطويره وتعديله ليناسب البيئة األردنية،
واستخدمت مقياس العادات الدراسية والمصمم
من قبل هاني عبد الهادي مصطفى ( )0992كما
استخدمت معدالت الطالبات في نهاية الفصلين
الدراسيين األول والثاني للعام  ،5119/5111وقد تم
تحليل البيانات إحصائياً باستخدام أسلوب تحليل
التغاير األحادي  One-Way-ANCOVAلقياس
أثر البرنامج التدريبي المقترح على مستوى
دافعية اإلنجاز ،ومستوى التحصيل الدراسي،
ومستوى المهارات الدراسية لعينة الدراسة .وقد
أظهرت نتائج تحليل التغاير للقياس القبلي
والبعدي على متغير مستوى التحصيل لدى
طالبات السنة األولى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين المجموعتين .وأظهرت نتائج
تحليل التغاير للقياس القبلي والبعدي على
متغير مستوى الدافعية وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين المجموعتين على خمسة أبعاد من
أصل ثمانية ،وكذلك بالنسبة للمهارات
الدراسية فقد أظهرت نتائج تحليل التغاير وجود
فروق ذات داللة بين المجموعتين .وتشير هذه
النتائج إلى فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين
مستوى دافعية اإلنجاز وتحسين مستوى التحصيل
الدراسي وكذلك تحسين مستوى المهارات
الدراسية ألفراد المجموعة التجريبية.
من الدراسات األجنبية دراسة بيدل وآخرون
( )Beidel et al., 1999حيث اختبر أثر برنامج

للتدريب على المهارات والعادات الدراسية
واستراتيجيات أخذ االمتحان وتخفيض قلق
االمتحان ،على التحصيل الدراسي على عينة من 1
تالميذ بالمرحلة االبتدائية في الصف الرابع حتى
السابع ،وهذا على مدى  ٠أشهر من المتابعة.
وباستخدام استبانات التقرير الذاتي والتقييم
السلوكي والمعدالت التراكمية للتالميذ،
وأسفرت نتائج بحثه على أن البرنامج التدريبي
حسن مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ ،كما
خفض من مستوى قلق االمتحان.

جدول ١

عوامل النفور الدراسي مرتبة تنازليا بحسب إجابات أفراد العينة
النسبة

العوامل

التكرار

مدرسية

٤٩

%٤٤,44

أسرية

۳4

%77,22

المئوية

حاجات التالميذ واهتماماتهم

 كثافة البرامج الدراسية

 غياب الدور اإلرشادي لمستشار
التوجيه

 نقص الوسائل التعميمية

 طموح األسرة المتعارض مع طموح
التمميذ نفسه

 النزاعات والمشاجرات بين الوالدين
 أساليب التربية الخاطئة

منهج البحث

ولتحديد عوامل النفور الدراسي ،أجرى فريق
البحث استقصاءً لحصر عوامل النفور الدراسي،
في أو ساط عينة قوامها  ۱۱۰تلميذا يدرسون
بمستوى الرابعة متوسط ،موزعين على مجموعة
من متوسطات مدينة وهران ،حيث اختيروا
بطرقة عشوائية ،ومتوسط أعمارهم يتراوح بين
 0٠و 0٠سنة .وأفضى هذا االستقصاء إلى تحديد
أربعة أنواع من العوامل المؤدية للنفور الدراسي،
وتم ترتيبها وفق إجابات التالميذ كاآلتي:
عوامل مدرسية ،أسرية ،مجتمعية وشخصية ،كما
هو موضح في جدول .0

 عدم تناسب المناهج الدراسية مع

 تأثير األساتذة والمعممين

الطريقة واإلجراءات
إلنجاز هذه الدراسة ،استخدم المنهج شبه
التجريبي ذي التصميم المتكرر ،حيث طبقت
أدوات البحث والقياس على أفراد المجموعة
التجريبية ،أي التي خضعت للمعالجة ،قبل وبعد
تطبيق البرنامج .وتم تسجيل جميع التغيرات
الحاصلة على مستوى اتجاهاتهم وعملهم
المدرسي .كما طبقت أدوات القياس على
مجموعة من التالميذ جُعلت للضبط اإلحصائي
وتسمى بالمجموعة الضابطة .واختبرت فيها
الفرضيات باستخدام تحليل التباين المصاحب
 ،ANCOVAومعامل ارتباط بيرسون ،إلى جانب
حساب المتوسطات واالنحراف المعياري.

خصائها

 توقعات األو لياء المتدنية والمرتفعة

أو سوء تقدير قدرات األبناء العقمية

من طرف الوالدين

 المستوى االقتصادي المنخفض
مجتمعية

۳۲

%9٩,9٩

شخصية

۲4

%92,32

المجموع

۲۲۱

%۲۱۱

لألسرة

 سيطرة القيم المادية عمى القيم
العممية

 انعكاسات انتشار اآلفات االجتماعية
عمى نظرة التمميذ لمتعمم

 خبرة التمميذ الدراسية
 الخجل
 التقميد

وللتعرف على مظاهر النفور الدراسي لدى
تالميذ هذه المرحلة التعليمية من وجهة نظر
األساتذة ،تم تطبيق استبيانين :األول مفتوح
وجرى تطبيقه على  03أستاذا من متوسطة علي
زناقي بوهران ،وعلى  02أستاذا من متوسطة ولد
قدور الجديدة بمستغانم ،اختيروا في كال
المتوسطتين بطريقة عشوائية .وهدف االستبيان
إلى جمع آراء المدرسين حول مميزات التالميذ
الذين ينفرون من الدراسة .والثاني مغلق ،وتم
تطبيقه على عينة أخرى اختيرت بطريقة
عشوائية من أساتذة التعليم المتوسط يدرسون
في ست  ٠متوسطات مختلفة بوهران ،حيث بني
االستبيان الثاني ( ٠۰فقرة) انطالقا من االجابات
المفتوحة المستقاة من االستبيان األول .وعليه،
تم استخالص سمات التلميذ الذي ينفر من
الدراسة ،كما هو موضح في جدول  ،5وهي
السمات التي اعتمدها فريق البحث في اختيار
أفراد العينة.
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آمنه ياصني وآخزون
جدول 3

جدول ۲

قائمة السمات الشخصية لمتمميذ الذي يعاني نفورا دراسيا في ضوء
استجابات أفراد العينة

السمة

توزيع أفراد المجموعتين حسب الجنس
%
أفراد المجموعة
أفراد المجموعة

الجنس
النسبة المئوية

اإلناث

الذكور

التجريبية

۱٤
1

۳۰

۲۰

عدم االهتمام واإلهمال (لممواد والواجبات)

%91

الشرود والسرحان المستمرين

%9۳

أدوات البحث

سموك الالمباالة

قمق عند التواجد بالمدرسة

۷۰
۲۱۱

المجموع

%9۰
%9۰

الضابطة

۱۲
٨
۲۰

%
1۰
٤۰

۲۱۱

صمم فريق البحث ثالث أدوات لجمع البيانات،
تمثلت في:

المدرسة ال تعبر عن طموحه /التتوافق مع طموحه

%9۰

نتائج دراسية دون القدرات الحقيقية لمتمميذ

%٨1

مقياس االتجاهات نحو المدرسة :تم بناؤه اعتمادا
على الدراسات السابقة (قادري۲۰۰۲ ،؛ هامل،
0993؛ الصمادي والعمايرة ، )۲۰۰٠ ،وضم 3٠
فقرة ،موزعة على بعدين ،هما :االتجاهات
االيجابية ،واالتجاهات السلبية.
الخصائص السيكومترية للمقياس:

شعور مستمر بالممل

تصور سمبي لدور المدرسة في الحياة

%٨1
%٨1

قميل المشاركة في النشاطات المدرسية

%٨۰

لديه صعوبة في االندماج في الوسط المدرسي

%۷۰

التأخر في الحضور لممتوسطة

%11

المعاناة من مشاكل عائمية واجتماعية
الشعور باإلحباط

نزاعات مستمرة مع المدرسين واإلدارة
عدم الرغبة في الحضور لممتوسطة

%۷۳
%11
%1۰
%41

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من التالميذ المقبلين على
اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط
المتواجدين على مستوى متوسطات والية وهران
الذين تتراوح أعمارهم ما بين  ۱٠و ۱٠سنة للعام
الدراسي .۲۱۱3-۲۱۱۲
عينة البحث
المجموعة التجريبية :بلغ عددها  ۲۰تلميذا من
مستوى الرابعة متوسط يتابعون دراستهم
بمتوسطة "طنجا ويا محمد" بوهران ،للسنة
الدراسية ،۲۱۱3-۲۱۱۲والذين اختيروا بطريقة
مقصودة بحيث تتوفر فيهم سمات التلميذ الذي
يعاني نفورا دراسيا ،باالستناد إلى القائمة
المرجعية (قائمة السمات الشخصية للتلميذ الذي
يعاني نفورا دراسيا) ،وكانوا أفرادا مشاركين
في جلسات البرنامج اإلرشادي.
المجموعة الضابطة :بلغ حجمها  ۲۰تلميذا
كذلك اختيروا بنفس الطريقة التي اختير بها
تالميذ المجموعة التجريبية ،وجميعهم يدرسون
بمتوسطة "حاسي مفسوخ الجديدة" ،حيث لم
يخضع هؤالء األفراد للبرنامج اإلرشادي.

 .0الصدق :لحسابه تم االعتماد على صدق
المحكمين من قبل خمسة دكاترة من قسم
علم النفس وعلوم التربية بجامعة وهران،
في مصاف األستاذية ،وبلغت نسبة االتفاق
بينهم إلى ما يزيد عن .%1۰
 .5الثبات :باعتماد طريقة التجزئة النصفية
للمقياس ،تبين أن المقياس يتمتع بقيمة
ثبات مقبولة حيث بلغت قيمة معامل
بيرسون  ۰,٠1وباستخدام معامل ألفا
كرونباخ بلغت قيمة معامل الثبات .12150
مقياس الدافعية للتعلم :تم بناؤه اعتمادا على
دراستي شارلو  )0993( Charlotو( ،)0992ودراسة
فييو )0992( Viauحول الدافعية في السياق
دراسة أندريه André
المدرسي؛ وكذلك
( )0991حول الدافعية للتعلم .وضم المقياس
بعدين اثنين ،هما بعد الدافعية الذاتية المنشأ
وبعد الدافعية الخارجية المنشأ وبلغ مجموع
فقراته  ۱٠فقرة.
الخصائص السيكومترية للمقياس:
 .0الصدق :تم االستعانة بصدق البناء الداخلي
(ارتباط الفقرات باالختبار ككل) ،حيث
بلغ معدل معامل بيرسون  ،۰,22ما يدل
على صدق المقياس.

 .5الثبات :باعتماد طريقة التجزئة النصفية
للمقياس ،بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ
 1221وهي نسبة ثبات مقبولة.
مقياس عادات الدراسة والمذاكرة :اعتمدت فرقة
البحث عند بنائه ،على مجموعة مقاييس
واستبيانات لباحثين عدّة ،مثل :مقياس عادات
االستذكار واالتجاهات نحو الدراسة لبراون
وهولتزمان  Brown & Holtzmanالمعدل
للبيئة السعودية (العجمي )5113 ،واستبيان دافعية
التعلم واالستذكار (الخضري ورياض)0993 ،
ومقياس مهارات المذاكرة والتحصيل (زهران،
 .)5111اشتمل المقياس على أربعة أبعاد ،عنيت
بالتعرف على الطرق التي يعتمدها التالميذ في
إنجاز أعمالهم ،وطرقهم في المذاكرة ،ومدى
تقبلهم لمعلميهم وللتعليم ككل .بالنسبة لبدائل
اإلجابة اعتمد على سلم من خمسة أو زان ،يمتد
من دائما ..إلى ..أبدا حيث يختار التلميذ ما
يناسب رأيه واعتقاده ،كإجابة على فقرات
مطروحة في اتجاه موجب وأخرى ذات اتجاه
سالب .وتأكد وجود بناء داخلي يشير إلى صدق
المقياس ،وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ 1290
مما يدل على ثبات المقياس.
بعد دراسة الخصائص السيكومترية ألدوات
الدراسة ،تطبيق األدوات على أفراد المجموعتين
التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج
اإلرشادي (في بداية يناير  )5103وبعده (نهاية
أبريل وبداية مايو  .)5103كما تم تطبيق
استمارة تقييمية على المجموعة التجريبية بعد
االنتهاء من تنفيذ البرنامج اإلرشادي للتعرف
على درجة استفادتهم من الحصص التي تابعوها
على مدى فصلين دراسيين.
البرنامج اإلرشادي :من أجل اإلحاطة بالموضوع
وبحيثياته ،وخدمة لغرض البحث ،استعانت
الباحثات ببرنامج إرشادي تدريبي يهدف إلى
التدريب على بعض المهارات كمهارة القراءة
الفعالة ومهارة التلخيص وإلى تقديم بعض
الخدمات اإلرشادية التي تهدف إلى تغيير
اتجاهات التالميذ نحو الدراسة وتنمية الثقة في
النفس وتنمية الشعور بالفعالية الذاتية عن

طريق تحديد أنماط التفكير غير العقالني وغير
المنطقي ومساعدتهم على تفهم األثر السلبي
ألنماط التفكير تلك ومساعدتهم على استبدالها
بأنماط تكيفية وفعالة.
ولهذا الغرض تمت االستعانة بالمقاربة المعرفية
السلوكية أليرون بيك  ،Aron Beckونظرية
التعلم االجتماعي والشعور بالفعالية الذاتية
لباندورا  Albert Banduraكمرجعين أساسيين
في بناء البرنامج اإلرشادي .تفترض مقاربة
أرون باك  Aron Beckوجود مخططات معرفية
مخزنة داخل ذاكرة الفرد طويلة المدى ،بفضل
التجارب المبكرة التي يكتسبها ،ويتم تنشيطها من
خالل مشاعر مشابهة لتلك التي تم معايشتها
خالل تلك التجارب .تعمل هذه المخططات سواء
أكانت مسببة لالكتئاب أو مرتبطة بالقلق على
تعديل المعلومة المعرفية (األفكار والمعتقدات
والحوارات الداخلية) ،وتكون منبعا لإلدراك
المبالغ فيه للواقع .في العالجات المعرفية.
وتعمل التقنيات على تعديل المخططات المعرفية
من خالل التأثير على االعتقادات غير المنطقية
والمبالغ فيها وعلى االختالالت المعرفية ،وتعمل
على تعديل السلوكيات الخارجية المتواجدة
تحت تأثير هذه المخططات (.)Cottraux, 1995
وقد استعين بهذه النظرية في هذا البرنامج
اإلرشادي بغية تدريب المسترشد على التعرف
على أنماط التفكير التلقائية التي تنم عن فهم
خاطئ لألمور وللواقع وعلى التعامل معها
بموضوعية وتشجيعه على تصويبها .كما يتم
تدريبه وتعليمه كيفية الحصول على المعلومات
الدقيقة وأن تتسم استنتاجاته بالواقعية.
تتمثل المقاربة الثانية المعتمدة في بناء البرنامج
اإلرشادي التدريبي في نظرية التعلم االجتماعي
والشعور بالفعالية الذاتية لصاحبها باندورا
) ،Bandura (2004حيث يرتكز التعلم
االجتماعي حسب باندورا )،Bandura (2004
على ثالثة أسس نظرية خاصة بالسيرورات
البديلة والترميز والتنظيم الذاتي.
يتأسس التعلم البديل أو النمذجة على المالحظة
النشيطة التي من خالها يتبنى األفراد أساليب
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سلوكية قريبة من السلوكات المالحظة ،ويتم
تعديها من خالل إحداث مهارات وسلوكات
جديدة .تتضمن هذه السيرورة أربعة أو جه:
االنتباه ،التذكر ،وإعادة االنتاج والدافعية.
فيما يخص الترميز فهو يمثل قدرة الفرد على
تحليل تجاربه الخاصة وعلى إيصالها وقدرته
على اإلبداع والتخيل والتوقع والتقييم .أما
التنظيم الذاتي فهو يظهر قدرة الفرد في التأثير
على مجريات حياته إما من خالل التأثير النشيط
والمباشر لتدخله ،أو بواسطة وكالة أشخاص
آخرين ،أو بطريقة جماعية عندما يحاول
الوصول إلى أهداف من خالل تنسيق مجهودات
الجماعة.
بالنسبة لباندورا ) Bandura (2010يمثل
الشعور بالفعالية الذاتية أساسا للدافعية ولإلنجاز
اإلنساني ،وهو يعبر عن اعتقاد الفرد في قدرته
على تنظيم وتنفيد سلوك ما للحصول على
نتيجة مرجوة .كما أنه يؤثر في السلوكات
وفي كمية الطاقة المستثمرة ومستوى المثابرة
تجاه الصعوبات وأنواع الفشل ،أو المرونة تجاه
درجة النجاح .وال يقتصر الشعور بالفعالية فقط
بما يجب فعله ،وإنما يمثل القدرة التي من
خاللها تنتظم المهارات المعرفية واالجتماعية
واالنفعالية والسلوكية وتنسجم بفعالية وذلك
لخدمة أهداف عامة.

آمنه ياصني وآخزون


اإلقناع اللفظي المتمثل في التغذية
الراجعة التقييمية والتشجيع وآراء
األشخاص المهمين ،حيث أن األشخاص
نجدهم جد حساسين إلدراك المهارة عندما
يعكس اآلباء والرفاق والمربين جزء من
هذا اإلدراك.



والفيزيولوجية
االنفعالية
الحالة
التي
والراحة
المصاحبة  :النشوة
تولدهما المهمة المؤداة أو العكس ،النفور
والملل في الوسط المدرسي ،حيث يؤثر
الشعور بالفعالية الذاتية في تنمية مهارات
معرفية من خالل اعتقاد التالميذ
بفعاليتهم في التحكم في مختلف المواد
المقررة ،ومن خالل اعتقاد المدرسين
بفعاليتهم الذاتية في تحفيز وتدعيم
التعلم لدى التالميذ ،ومن خالل الشعور
الجماعي بالفعالية لدى هيئة التدريس
حيث يمكن للمدرسة أن تتطور من خالله
بصورة معتبرة.

بالنسبة لبانديرا ) Bandura A.(1981يمكننا
تسهيل الفعالية المعرفية الذاتية الضرورية
للنجاح الدراسي من خالل:


تحديد أهداف التلميذ الذي يعتبر أحسن
طريقة للحفاظ على الدافعية الفردية.
تتمثل في أهداف صغيرة قصيرة المدى
يتم إضافتها إلى أهداف طويلة المدى.
تعمل هذه األهداف على توجيه مجهودات
الشخص خالل مساره والمحافظة عليها
وذلك مع تشجعيه من خالل إجازات آنية.



تدعيم االهتمام الباطني بالدراسة وبالعمل
الدراسي حيث وحسب نظرية بنديرا
A.Banduraينشأ هذا االهتمام ويتم
تحفيزه من خالل الردود االنفعالية وتلك
الخاصة بالفعالية الذاتية .إن األفراد
يظهرون اهتماما دائما بتلك النشاطات
التي تشعرهم بالفعالية الذاتية وتمدهم
بنوع من الرضا الذاتي.

تتمثل منابع الشعور بالفعالية في:


التجارب النشيطة الخاصة باإلنجازات
األدائية وتجارب النجاح والفشل.



التجارب البديلة الخاصة بالنمذجة
وبالمقارنة االجتماعية حيث أن مالحظة
نجاح أو فشل اآلخرين خالل مهمة يمكنها
أن تلعب دورا في تدعيم الشعور بالفعالية
الذاتية خاصة إذا كان النموذج المالحظ
يتقاسم مع الفرد درجة من التشابه .كما
أن المقارنة االجتماعية فعالة خاصة إذا
كانت المهمة تقدم في إطار تنمية مهارات
وقدرات.



إمداد التلميذ بمختلف أشكال التغذية
الراجعة المناسبة وااليجابية تجاه نوعية
النشاطات والمهام التي يقوم بها.

وبفضل هذه المرجعية النظرية الممثلة في
النظريتين المعروضتين ،تم بناء البرنامج
اإلرشادي التدريبي على المهارات الدراسية
لخفض درجات النفور من الدراسة لدى أفراد
المجموعة التجريبية.
ولتنفبذ الدراسة قام فريق البحث باآلتي:
 .1إنجاز سندات عمل.
باستخدام
رقمية
عروض
 .2إنجاز
 Powerpointوعرضها باالستعانة بجهاز
.Data-show

 .3االتصال بمجموعة من المختصين
والمهنيين مثل المدربين المعتمدين في
التنمية البشرية ،وذوو شهادات عليا في
تخصصات علمية مختلفة ،لتنشيط بعض
جلسات البرنامج في إطار مواضيع محددة.
 .4التحضير لزيارة تربوية لتعزيز النظرة
اإليجابية للعلوم والمعارف.
ويعرض جدول  ،٠أهم ما تضمنه البرنامج
اإلرشادي.
جدول 4

الخطوط العريضة لمبرنامج اإلرشادي المعتمد في هذه الدراسة
نوع اإلرشاد

اإلرشاد الجماعي المصغر
النجاح الدراسي -تنمية الثقة في النفس-

أهداف البرنامج

تنمية الشعور بالفعالية الذاتية -تطوير مهارة
القراءة الفعالة -تطوير مهارة التمخيص

والمراجعة -تطوير مهارة تحديد األهداف-

تطوير مهارة التخطيط وبرمجة الوقت-

عينة الدراسة
مكان تنفيد البرنامج

تالمذة السنة الرابعة متوسط يزولون دراستهم

بمتوسطة طنجا المتواجدة بمدينة وهران.

قاعة متواجدة بمتوسطة طنجا ويتم تهيئتها

من طرف فرقة البحث لتنفيذ البرنامج .

عدد الجمسات

 ۱1جمسة

مدة البرنامج

 ۱۷أسبوعا

مدة الجمسة

تقنيات البرنامج

ساعتان

الحوار والنقاش-المحاضرات -عرض رقمية-

لعب أدوار -مسابقات -مسرح -رسم -السيرة
الذاتية -الواجبات المنزلية – الزيارات

ميدانية.

أهداف الجلسات :عملت على تحقيق ما يلي:
الجلسة  :۱إجراء التعارف بين أعضاء فرقة
البحث (قائدة الفريق ومساعدتيها) ،وأفراد
المجموعة التجريبية .وتم العمل على بناء عالقة
إيجابية ،وتوفير جو من األلفة والطمأنينة؛
وتعريف أفراد العينة بالبرنامج اإلرشادي.
الجلسة :۲تعريف التالميذ بأهمية العلم بحياتنا
اليومية ،وتطوير الدافعية لديهم نحوا لدراسة.
الجلسة :3تعديل االتجاهات نحو الدراسة وتطوير
الدافعية نحو الدراسة .وفي هذه الجلسة تم
التطبيق القبلي ألدوات الدراسة.
الجلسة :٠تطوير الثقة في النفس.
الجلسة :2التعريف بأهمية الشعور بالفعالية
الذاتية والتصور اإليجابي.
الجلسة :٠التدريب على مهارة تحديد األهداف
والتخطيط والبرمجة العامة.
الجلسة :2التدريب على مهارة القراءة الفعالة.
الجلسة :1التدريب على مهارة التلخيص وتدوين
المالحظات.
الجلسة :9التدريب على مهارة تنظيم الوقت
والبرمجة.
الجلسة :۱۱دراسة مالمح التالميذ الدراسية
(جوانب القوة لديهم ،وجوانب الضعف).
الجلسة :۱۱تعزيز الشعور بالفعالية الذاتية.
الجلسة :۱۲الوعي بفائدة العلوم والمعارف.
الجلسة  :۱3مناقشة فردية للبرمجة األسبوعية
ونشاطات ترفيهية.
الجلسة ۱٠و  :۱2التطبيق البعدي ألدوات البحث،
انتهت بمناقشة عامة ،ثم حفلة ختامية وتوثيق.

نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة بالفرضية األولى التي تنص
على" :توجد فروق ذات داللة إحصائية ما بين
درجات أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراد
المجموعة الضابطة من حيث عادات الدراسة
والمذاكرة لصالح أفراد المجموعة التجريبية".
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والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات
واالنحرافات المعيارية لألداء على االختبارين
القبلي والبعدي التجاهات أفراد العينة نحو
المدرسة تبعا لمتغير المجموعة ،كما يوضحه
جدول .2
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعادات الدراسة والمذاكرة تبعا
لمتغير المجموعة

المجموعة

االختبار

الضابطة
التجريبية

عادات الدراسة

عدد

المتوسط

االنحراف

قبمي

۲۰

۱۷۷,4۰

۳۳,41

بعدي

۲۰

۱۷٤,۷۰

۳٨,۱4

۲۰

۱٤٨,۰4

۳۱,٨1

۲۰

۱٨۷,۷۰

۳9,9۰

قبمي

بعدي

التالميذ

الحسابي

المعياري

يالحظ من خالل جدول  2وجود فروق ظاهرية
بين متوسطات األداء عند االختبار البعدي وفقا
لمتغير المجموعة ،إذ سجل الفرق لصالح
المجموعة التجريبية .وللكشف عن الداللة
اإلحصائية لهذه الفروق عند مستوى  ۰,۰2تم
استخدام تحليل التباين المصاحب (،)ANCOVA
وجدول  ٠و جدول  2يوضحان النتائج.
جدول ٦

نتائج تحميل التباين المصاحب عمى مقياس عادات الدراسة تبعا
لمتغير المجموعة

مصدرالتباين
االختبارالقبمي
المجموعات

الخطأ

المجموع

درجات

الحرية
۱
۱
۳۷
٤۰

المربعات

قيمة
"ف"

مستوى

متوسط

2۳۲۲,2٨4

4,۳3

۰,۰۳

4۳۱۷,۳1۰

2,٨٨

۰,۰4

۱۳۷۰,٤٤٩

الداللة

يتضح من جدول  ٠أن الفروق بين متوسطي
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة دالة إحصائيا ،حيث بلغت قيمة (ف)
المحسوبة  ،3,11وهي دالة عند مستوى ،۰,۰2
وبالنظر إلى المتوسطات البعدية الواردة في
جدول  2فإن هذا الفرق كان لصالح المجموعة
التجريبية التي خضعت للتدريب على المهارات
الدراسية والعادات الصحيحة للمراجعة .بناء على
ذلك ،فإنه يتم رفض الفرضية الصفرية،
وبالتالي قبول الفرضية البديلة التي تقول
بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات

أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراد
المجموعة الضابطة في اكتساب العادات
والمهارات الدراسية لصالح أفراد المجموعة
التجريبية.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي تنص
على" :توجد عالقة ارتباطية موجبة بين
التحصيل الدراسي ألفراد المجموعة التجريبية
والتطبيق البعدي لمقياس العادات الدراسية".
والختبار هذه الفرضية تم االستعانة بمعامل
ارتباط بيرسون ،كما يوضحه جدول .2
جدول ٧

االرتباط بين تحصيل التالميذ الدراسي ومقياس العادات الدراسية
قيمة ر

المتغيرات
امتحان شهادة التعميم
المتوسط

التطبيق البعدي

لمقياس العادات
الدراسية

درجة

المحسوبة

الحرية

*۰,٤1

۱9

* دالة عند مستوى داللة ۰,۰4

يالحظ من خالل جدول  2أن قيمة "ر"
المحسوبة كانت  ۰,٠٠وهي أكبر من قيمة "ر"
الجدولية عند مستوى داللة  ۰,۰2ودرجة حرية
 ،۱9وبهذا تُقبل الفرضية البديلة التي تنص على
وجود ارتباط بين تحصيل التالميذ الدراسي،
واستجاباتهم على مقياس العادات الدراسية.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي تنص
على" :توجد عالقة ارتباطية موجبة بين
التحصيل الدراسي ألفراد المجموعة التجريبية
والتطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو
المدرسة" ،والنتائج يوضحها جدول .1
جدول ٨

االرتباط بين تحصيل التالميذ الدراسي ومقياس االتجاهات نحو المدرسة
قيمة

المتغيرات
امتحان شهادة التعميم

المتوسط
*

ر

المحسوبة

درجة

الحرية

االتجاهات نحو

المدرسة التطبيق

*

۰,1۰

۱9

البعدي

دالة عند مستوى ۰,۰4

يظهر جدول  1أن قيمة معامل ارتباط بيرسون
"ر" المحسوب يساوي  ۰,2۰وهو أكبر من قيمة
معامل ارتباط بيرسون الجدولية عند مستوى
الداللة  ،۰,۰2ودرجة حرية  09وبهذا نقبل

الفرضية البديلة ،ما يعني وجود ارتباط موجب
بين التحصيل الدراسي ألفراد المجموعة
التجريبية واتجاهاتهم نحو المدرسة.

التدريب على مهارات الدراسة واستراتيجيات
التعلم يؤدي إلى مجموعة من التحسينات
والتغييرات من بينها تحسين عادات الدراسة.

النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة :والتي تنص
على" :توجد عالقة ارتباطية موجبة بين المردود
الدراسي ألفراد المجموعة التجريبية والتطبيق
البعدي لمقياس الدافعية للتعلم".

ويمكن تفسير هذه النتيجة اإليجابية ،بما
للبرامج اإلرشادية الجمعية -التدريبية ذات
األهداف المحددة والواضحة المعالم من أثر
إيجابي في تزويد التالميذ بما ينقصهم من
أساسيات التعلم ،أال وهي مهارات الدراسة
والعادات الصحيحة في المذاكرة ،فلم يعد عمل
التالميذ عشوائيا وال فوضويا ،وإنما مضبوط في
الوقت والمكان ،والطريقة والمنهج واألسلوب،
بدليل عدم تغير أي من عادات المذاكرة
التقليدية لدى تالميذ المجموعة الضابطة والذين
لم يستفيدوا من البرنامج.

جدول ٩

االرتباط بين تحصيل التالميذ الدراسي ومقياس الدافعية لمتعمم
المتغيرات

امتحان

شهادة التعميم

المتوسط

قيمة ر

المحسوبة

درجة

الحرية

قيمة ر

الداللة

الجدولية

التطبيق
البعدي

لمقياس

۰,۳1

۱9

الدافعية

۰,٤۳

غير
دالة

لمتعمم

يبين جدول  9أن قيمة "ر" المحسوبة تساوي
 ۰,3٠وهي أصغر من قيمة "ر" الجدولية عند
مستوى الداللة  ۰,۰2ودرجة الحرية  ،۱9ممَا
يدفعنا إلى رفض الفرضية البديلة ،وقبول
الفرضية الصفرية التي تقول بعدم تحقق
االرتباط ما بين التحصيل الدراسي ألفراد
المجموعة والدافعية لديهم للتعلم.

مناقشة النتائج
مناقشة الفرضية األولى :أظهرت النتائج فاعلية
التدريب على المهارات والعادات الدراسية
الصحيحة من خالل جلسات البرنامج اإلرشادي
في المساهمة اإليجابية في تحسين تلك العادات
والمهارات ألفراد المجموعة التجريبية ،وبدت
الفروق واضحة (بداللة إحصائية) ما بين
درجاتهم ودرجات أفراد المجموعة الضابطة
والذين لم تتغير عاداتهم في المذاكرة
والدراسة.
هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة معالي (،)091٠
ودراسة غنيم ( ،)۲۰۰2ودراسة القصابي (،)۲1۱1
ودراسة غنيم وعليمات ( ،)5105التي أظهرت
جميعها فاعلية برامج التدريب على المهارات
والعادات الدراسية في تحسين مستوى المهارات
الدراسية ألفراد العينة .كما أثبتت أيضا
الدراسات التي أو ردها زهران ( )۲۰۰۰أن

كما أن للجماعة اإلرشادية وما تحمله من
خصائص دينامية الجماعة ،كما ذهبت إليه غنيم
()۲۰۰2ال تدع التلميذ يشعر بأنه الوحيد الذي
يعاني من مشكالت مدرسية ،وإنما هو فرد ينتمي
لجماعة تعاني مشكالت موحدة ،وهذا عامل في
حد ذاته يريح التلميذ ويجعله يقبل على تعلم
المهارات ،من دون حساسية زائدة أو حرج.
كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه
التربويون من أن تزويد المتعلمين بمهارات
الدراسة التي تعد أدوات التعليم المستمر ،هو
بمقدار أهمية تعليمهم محتوى مناهج معينة إن
لم يكن ذا أهمية أكبر (غنيم.)۲۰۰2 ،وفي ذلك
تأكيد أن هذه العملية هي من مسؤولية المدرسة
إذا أُريد للتالميذ أن يكونوا متعلمين مستقلين
وناجحين (الحموري مقتبس في غنيم.)۲۰۰2 ،
مناقشة الفرضية الثانية :تبين بالتحليل
اإلحصائي تحقق الفرضية؛ بمعنى وجود ارتباط
طردي نحو االرتفاع ما بين تعلم العادات وتحسن
التحصيل الدراسي لدى أفراد المجموعة
التجريبية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل
من  :عدس وتوق ( ،)۱91۱كورليت ()091٠
 ،Corlettنيست وآخرون (،Nist et al )091٠
سليمان ( ،)0911فطيم ( ،)0919بلومنر()0919
 ،Blumnerالكركي ( ،)099٠بدير ( ،)0999الوهر
وبطرس ( ،)5111زهران ( ،)۲۰۰۰مطلب (،)5111
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بندر ( ،Bender )5110غنيم ( ،)۲۰۰2وياسين
( ،)۲۰۱۱ودراسة غنيم وعليمات (. )51۱5
وهذا يشير إلى انعكاس تعلم العادات والمهارات،
خالل جلسات البرنامج ذو الصبغة الجماعية
والذي يجعل التلميذ يشعر بانتمائه للمجموعة
اإلرشادية ،على تحصيله الدراسي (ارتباط
موجب) وامتداد أثره .إن تعلم المهارات الدراسية
عامل مهم في رفع مردود التالميذ الدراسي،
فأساليب الدراسة الصحيحة ،ال يمكنها إال أن
تجعل االستيعاب والفهم ممكنا وتبعد القلق
والتوتر المصاحبين لالمتحانات ،فيكون النجاح
حليفا للتلميذ (ياسين.)۲۰۱۱ ،
إن هذه العادات والمهارات تعبر عن مختلف الطرق
واألساليب التي يستخدمها التالميذ في تعاملهم مع
المقررات الدراسية أثناء عملية التعلم؛ لذلك فإن
التلميذ النشط والفعال هو الذي لديه جدول
منظم للدراسة ويدرس وفقاً لجدول زمني،
ويدرس عادة في نفس الوقت من كل يوم في
مكان منظم للدراسة ولمدة قصيرة مع فترات
راحة متقطعة ،ويكتب المالحظات سريعاً بعد
المحاضرة ،وال يترك الواجب آلخر لحظة ،وال
يشتت انتباهه بسهولة ،وال يحتاج إلى االختبار
ليكون دافعاً له للدراسة (العجمي .)۲۰۰3 ،وهذا
ما اكتسبه تالميذ متوسطة طنجاوي (أفراد
المجموعة التجريبية) خالل تمتعهم جلسات
تدريبية حول كيفية تلخيص دروسهم ،وكيفية
حفظها دون تراكمها ،وكيفية إنجاز الواجبات
المدرسية التي تعد ذات أهمية كبرى لنجاح
التلميذ ،والتي تسمح بوضع خطة عمل ناجحة،
مع تحمل المسؤوليات ،كما تعتبر حلقة وصل
بين المدرسة والبيت .وهذا ما يفسره الباحث
جرمان دوكالس  )2006( German Duclasفي
كتابه "توجيه إبني في الحياة المدرسية
Guider mon enfant dans la vie scolaire

بمقولته" :إن الواجبات المنزلية والتمارين تنمي
المهارات المكتسبة طوال اليوم الدراسي ،فبالقيام
بالواجبات يتم ترسيخ المعلومات المتعلمة في
القسم ،واالحتفاظ بها لفترة طويلة ،مع اكتساب
معارف جديدة.

آمنه ياصني وآخزون

كما قد تدرب تالميذ المجموعة التجريبية على
عادات استذكار الدروس ،من خالل التنسيق
والتمييز بين مختلف الدروس ،والربط بين
أجزائها واستخالص النتائج والعالقات ،حيث
سجل لها أثر في تقدمهم ،وتحقيق مستويات
تطلعاتهم المدرسية بعد معرفتهم كيفية التعامل
مع المواد الدراسية المبرمجة أثناء التعلم ،وهذه
النتيجة تتفق مع دراسة الخضري ورياض
( .)۱993ومن هنا يمكننا االستنتاج أن التحصيل
الدراسي هو حصيلة تعلم التالميذ للمعلومات
والمهارات والقيم واالتجاهات وقدرتهم على
التعبير ،والذي انعكس على مردودهم الدراسي،
بعد معرفتهم كيفية تحديد أهدافهم.
مناقشة الفرضية الثالثة :أظهر التحليل
اإلحصائي للنتائج تحقق هذه الفرضية ،وهذا
يشير إلى حدوث ارتباط موجب بين تحصيل
التالميذ الدراسي واتجاهاتهم نحو المدرسة
بفضل جلسات البرنامج اإلرشادي ،وتحول السلبية
منها إلى اإليجابية ،وحب المدرسة واإلقبال عليها
فكلما كانت االتجاهات نحو الدراسة إيجابية
كلما ارتفع المردود الدراسي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة مطلب
( ،)5111وعثمان ( ،)5113ودراسة العجمي ()5113
ودراسة عصفور ( ،)5112وكذا دراسة ياسين
(.)51۱۱
ويمكن تفسير هذه النتيجة ،بأن البرامج
اإلرشادية المتخصصة في التدريب على المهارات
الدراسية ،وتصحيح االعتقادات الخاطئة حول
فوائد التعلم والدراسة ،وكيفية بناء أهداف
مستقبلية ،وبناء الثقة بالنفس ،والتحفيز
واإلقناع ،هي من العوامل المهمة في تكوين
اتجاهات تتسم بالطابع االنفعالي وميل التالميذ
نحو المدرسة  ،فتصبح اتجاهاتهم موجبة ،ومقبلة
نحو نشاطات المدرسة والعمل المدرسي،
والتحفيز لبذل الجهد (ياسين )51۱۱ ،مما يساهم
في نجاح التالميذ الدراسي على المدى المتوسط
والبعيد.
مناقشة الفرضية الرابعة :أظهر التحليل
اإلحصائي عدم تحقق هذه الفرضية ،بمعنى أنه ال

يوجد ارتباط بين تحصيل التالميذ الدراسي
ودافعيتهم للتعلم ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
بيرجان ( )Burgan, 1985ودراسة ياه ( Yeh,
( )1991في غنيم )۲۰۰2 ،بحيث أظهرت
نتائجهما عدم تحسن الدافعية لدى أفراد عينة
الدراسة.
ويمكن تفسير هذه النتيجة بالضغوط التي
يتعرض لها التلميذ في نهاية المرحلة اإللزامية
من محيطه المدرسي والعائلي على السواء ،والتي
تشوش على دافعيته للتعلم ،وتحد منها أحيانا،
فتلميذ هذه المرحلة هو في طور بناء المشروع
الشخصي ،حيث يحاول التعرف على ذاته ،لكن
وفي بعض األحيان يمكن أن تظهر عوامل تؤثر
على مشروعه هذا مثل طموحات الوالدين (مثالً
رغبتهم في مزاولة تخصص قد ال يتماشى
وميول التلميذ) ،لذا فإن المردود المنتظر من
التلميذ يعبر عن طموحات األهل ،واألشياء التي
لم يستطع األهل تحقيقها يحاولون جاهدين أن
يحققها لهم األبناء ،فاألهل يؤثرون سلبًا على
أبنائهم ،ما يخلق ضغطا دائماً من أجل النجاح
لديهم ،والذي قد يؤثر على دافعتيهم للدراسة
عكس ما إن قدموا لهم الدعم ،الذي يشجع
أبناءهم على االهتمام بالدراسة ،لتحقيق أهدافهم
وطموحاتهم ،والذي في الحالة العكسية يزيد من
قلقهم الجتياز االمتحان المصيري ،نتيجة
إحساسهم بالمسؤولية تجاه الدراسة والرغبة في
الحصول على الدرجات العالية.
كما أن التفاوت ما بين الثقافة السائدة عند
الشباب والثقافة المدرسية؛ يمكن اعتباره عامال
لتفسير هذه النتيجة؛ فشاب اليوم يحمل مفاهيم
الثقافة االستهالكية ،واستقبال كل ما هو وارد
بدل السعي والنهل من المعرفة كما تفرضه
الثقافة المدرسية ،والتعارض بين الثقافتين
يمكنه أن يخفض من دافعية التلميذ للدراسة
حيث ال يجد المناخ الشبابي في مدرسته ،وال
يشعر باالرتياح (زروالي وياسين.)510٠ ،
التوصيات
إن تطبيق البرنامج اإلرشادي أثبت فاعليته في أو
ساط التالميذ الذين يعانون نفورا دراسيا من

حيث تدريبهم على العادات الدراسية الصحيحة
والمهارات الالزمة للمراجعة والمذاكرة ،والتي
امتدت انعكاساته على اتجاهات التالميذ نحو
المدرسة وعلى الجانب المعرفي والتحصيلي
لديهم ،وهذا مما يدعم النجاح الدراسي لديهم،
ويحسن اتجاهاتهم نحو المدرسة ،والعمل
المدرسي العلمي .وعليه توصي فرقة البحث بما
يلي:
 .0اعتماد مثل هذه البرامج التي تحمل
ديناميكية وتشرك التالميذ في العمل
المدرسي في المؤسسات التربوية.
 .5تزويد التالميذ بمهارات الدراسة لتحقيق
شعار المنظومة التربوية الخاص بمرحلة
التعليم المتوسط.
 .3إدراج تعليم المهارات الدراسية في المنهاج
السنوي للتالميذ المقبلين على االمتحانات
المصيرية ،فلها من األهمية بمقدار أهمية
تعليم مناهج مواد أخرى.
 .٠استكشاف التالميذ الذين يعانون نفورا
دراسيا في بداية السنة الدراسية ،لتوفير
المعالجة المناسبة في وقتها .االعتناء
بجمال المؤسسات التربوية وخاصة داخل
القسم الدراسي ،لبعث البهجة والراحة
النفسية في أو ساط التالميذ.
 .2االكثار من الزيارات التربوية لفائدة
التالميذ ،حيث تساهم في تدعيم الصورة
اإليجابية للتعلم واكتساب المعارف.
 .٠تفعيل البرامج اإلرشادية والتدريبية في
المدارس.
 .2ضرورة انفتاح المدرسة على المحيط
االجتماعي الخارجي ،بغية تدعيم المهارات
التعليمية واالجتماعية لدى التالميذ.
 .1إجراء المزيد من الدراسات لتسليط الضوء،
على هذه الظاهرة مع األخذ بالحسبان
متغيرات أخرى لم تعالجها هذه الدراسة.
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