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تاثير منيج ارشادي في معالجة مشكمتي تدني اعتبار الذات وضعف دافعية
اإلنجاز الدراسي لدى طالبات الصف الرابع االعدادي

ا.م.د.عظٍوت عباس السلطاًً

جاهعت صالح الذٌي  /كلٍت التزبٍت الزٌاضٍت
الممخص

ىددف البثدا اعدداد مدنيج ارشدادي لمعالجددة مشدكمتي تددني اعتبدار الدذات وضدعف الدافعيددة

لالنجدداز الد ارسددي لدددى طالبددات الصددف ال اربددع االعدادي وكددذل الكشددف ع د ال ددرو فددي م يددو
ال ددذات و الدافعي ددة لالنج دداز الد ارس ددي ل دددى طالب ددات الص ددف ال ارب ددع االع دددادي ب ددي المجم ددوعتي

الض ددابطة والتجريبي ددة ف ددي االختب دداري القبم ددي والبعدي والكش ددف عد د ال ددرو ف ددي م ي ددو ال ددذات و

الدافعي ددة لالنج دداز الد ارس ددي ل دددى طالب ددات الص ددف ال ارب ددع االع دددادي ب ددي المجم ددوعتي الض ددابطة
والتجريبية في االختباري البعديي  .اشتمل مجتمع البثدا عمدط طالبدات الصدف ال اربدع االعددادي

فددي عاعداديددة الزى درا) لمبندداتد والبددال عددددى ع081د طالبددة موزعات عمددط ع6دشددعا امددا عينددة
البثا فقد ت اختيارىا بطريقة القرعة اذ ت اختيار شدعبة واثددم مد بدي الشدعا السدتة كمجموعدة
تجريبية واختيار شعبة اخرى كمجموعة ظابطة وقد بمغت عينة البثا ع01دطالبة لكل مجموعدة

ايع61دطالبة لكال المجموعتي .وبذل تكو نسبة العينة م المجتمع الكمي لمبثا ع%00د.

وقددد ت د اسددتخدا كددل م د مقيدداس م يددو الددذات ومقيدداس دافعيددة االنجدداز الد ارسددي كدداداتي

لمبثددا واسددتخدمت الباثثددة عدددد م د الوسددالل االثصددالية لمعالجددة النتددالج التددي ثصددمت عمييددا
مث ددل الوس ددط الثس ددابي واالنثد دراف المعي دداري واختب ددار عt-testدلمعين ددات المتن دداظرم .وبع ددد ع ددر

النتالج ومناقشتيا توصمت الباثثة الط عدد م االستنتاجات التي م بينيا انو قد اظيرت النتالج

ا ىنا فرقأ معنويأ فدي م يدو الدذات ودافعيدة االنجداز الد ارسدي بدي االختبداري القبمدي والبعددي
لممجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي مما يشير الط فاعمية المنيج االرشدادي فدي تثسدي

م يددو الددذات والدافعيددة لالنجدداز الد ارسددي لطالبددات ىددذم المجموعددة.كما اظيددرت النتددالج عددد وجددود
فرو معنوية بي االختباري القبمي والبعدي في م يو الذات ودافعية االنجاز الدراسي لممجموعة

الظابطة وىددذ يعددود الددط عددد تمقددي طالبددات ىددذم المجموعددة الددط االرشدداد الن سددي الددذي يعمددل عمددط
تدعي ثقتي بان سي وتعري ي بقدراتي الط جانا عدد ثصدولي عمدط التشدجيع والتعزيدز الدذي

م شانة ا يرفع م دافعيتي لالنجاز الدراسي.
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واظيرت النتالج ا ىنا فرقدأ معنويدا فدي م يدو الدذات ودافعيدة االنجداز الد ارسدي بدي االختبداري

البع ددديي ولص ددالح االختب ددار البع دددي لممجموع ددة التجريبي ددة الت ددي تعرض ددت ال ددط ال ددنميج االرش ددادي
.لمعالجة تدني اعتبار الذات وضعف دافعية االنجاز الدراسي

وف ددي ض ددو) ى ددذم النت ددالج توص ددمت الباثث ددة ال ددط ع دددد مد د التوص دديات مني ددا العم ددل عم ددط تش ددجيع

المدرس ددات عم ددط االس ددت ادم مد د الم ددنيج المع ددد او العم ددل عم ددط تعديم ددة بم ددا يتناس ددا م ددع المس ددتوى
.الن سي لطالباتي ومثاولة معرفة اثرم عمط تثصيل الطالبات في الدروس
Abstract
Effect of heuristic approach in tackling the problems of low selfesteem and poor academic achievement motivation of female fourthgrade preparatory
The research aims to prepare curriculum guide to tackling the problems
of low self-esteem and poor motivation to complete courses with students
of the fourth grade preparatory, as well as to detect differences in selfconcept and achievement motivation course to the students of the fourth
grade preparatory between control and experimental groups in the pre and
post tests, to detect differences in the concept of self and motivation to
complete courses with students of the fourth grade preparatory between
control and experimental groups on both tests Badien., which included
the research community to a classroom of fourth preparatory education
(junior high Zahara and girls) and of their number (180 student),
Dispensers (6) people, while the sample has been chosen by lot as
selected Division and one of the people, the six-group experimental and
selecting the other as a group Zabtp has reached the sample (30) students
for each group a (60) students of both groups. Thus, the sample rate of the
community's overall research (33 %).
I have been using every measure of self-concept and the measure of
academic achievement motivation as tools for research, the researcher
used a number of statistical methods to deal with the results obtained,
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such as the arithmetic mean, standard deviation and test (t-test) for the
corresponding samples. After viewing the results and discussed the
researcher reached a number of conclusions, including that he had the
results showed that there is significant difference in self-concept and
achievement motivation course between pre and post tests of the
experimental group for the post test, which indicates the effectiveness of
the curriculum Guidance in improving self-concept and achievement
motivation course for female students in this group. The results showed
no significant differences between pre and post tests in the self-concept
and achievement motivation course for the group Zabottp, Ohz goes back
to not receive students this group to psychological counseling, which
works to strengthen self-confidence and inform them of their abilities, as
well as lack of access to promotion and promotion that would raise the
Dafiethn for completion mode.
The results showed that there is significant difference in the concept of
self-motivation and academic achievement between tests and Badien for
the post test experimental group exposed to Alnmahj Extension to address
the low self-esteem and poor academic achievement motivation.
In light of these results reached the researcher to a number of
recommendations, including working to encourage teachers to take
advantage of the curriculum is prepared, or work to modify it,
commensurate with the level of psychological Talibathn, and trying to
figure out its impact on the achievement of female students.
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-0التعريف بالبثا:

0-0المقدمة واىمية البثا :
إ كثي د اًر م د مشددكالت الطددالا فددي المدرسددة تددنج ع د الشددعور بانخ ددا

فالشعور الذي يثممو الطالا نثو أن سدي يعدد أثدد المثدددات الميمدة لمسدمو

إعتبددار الددذات

إ شدعور الطالدا

بأنو شخص بدال قيمدة ي تقدر إلدط اثتد ار الدذات يدؤثر عمدط دوافعدو واتجاىاتدو وسدموكو فيدو ينظدر

إلط كل شي) بمنظار تشاؤمي.

وعادمً ما تقاس قيمة الذات باإلنجاز واألدا) الدراسي في المدرسة وفدي العالقدات اإلجتماعيدة
ف ددي مجتمددع كمجتمعنددا ييددت بالتثصدديل األكدداديمي ويعتبددر الك ددا)م واإلنتاجيددة النسددبية مؤش درات

لقيمة الشخص في المجتمع.

إ الطددالا الددذي ي تقددرو إلددط الثقددة بالددذات يالثددظ عمدديي عددد الت دداؤل بالنسددبة لجيددودى

الدراسية في يشعرو بالعجز والنقص والتشاؤ وي قدو ثماسي بسرعة وتبدو األشيا) بالنسبة

ليد د وكأني ددا تس ددير دومد داً بش ددكل خ دداطه فيد د يستس ددممو بس دديولة و البد داً م ددا يش ددعرو ب ددالخوف

ويصد و أن سددي بصد ات سددمبية مثددلا سددي)ا واعدداجزا ويتعدداممو مددع اإلثبدداط والغضددا بطريقددة
ير مناسبة ثيا يتوجيو بسمو إنتقامي نثو اآلخري أو نثو أن سي .

وليدذا فددم مثددل ىدؤال) الطددالا الددذي يعدانو مد مشددكمة تددني إعتبددار الددذات

البداً مددا يكوندوا

سدديلي التكيددف الن سددي واإلجتمدداعي فددي المدرسددة إضددافة إلددط إفتقددارى إلددط المسددتوى المتوقددع م د

اإلنجدداز والتثصدديل الد ارسددي ممددا يتطمددا م د المعممددي والمرشدددي التربددويي واألىددالي التدددخل
لمساعدتي عمط إعادم اإلعتبار لذواتي وتنمية الثقة بأن سي وتقوية دافعيتي لمدراسة.

كمددا توج ددد عالقددة وثيق ددة م ددا بددي اعتب ددار ال ددذات والدددافع لالنج دداز المدرس ددي فغالبددا م ددا يك ددو

االط ال متعطشي لمتعم والتثصيل وىذه الر بة في االدا) الجيد تسمط دافعية االنجاز.

وتدؤدي الدافعيدة المرت عددة لمتثصديل والر بددة فدي النجددا الدط مزيدد مد المثدابرم أكثددر ممدا تددؤدي

اليو الر بة في تجنا ال شل أما نقصا الدافعية لالنجاز المدرسي فيؤدي الط ضعف التثصيل.
وم أسباا تدني دافعية االنجاز عتدني تقدير الدذات ثيدا يعتقدد تالميدذ المددارس انيد

يدر

قددادري عمددط الددتعم ويميمددو الددط التقميددل م د قيمددة قدددراتي والشددعور بعددد الك ددا)م فددي التثصدديل

الدراسيد

()1

 - 1شارٌشش١فز ٘ٚوٛرر ٍِّ١اْمِكوى خ رفافواي ٚرٌّوزر٘مٚ ٓ١يطواٌ١ة رٌّظواػ ج فٙ١وا ذزظّوح ٔظوّ١ح رٚٚ
ٔٚش ٗ٠ؼّ  ٞرفر ْ رٌعاِؼح رالر ٔ١ح  1191ص42
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لذا فا اىمية البثا تكم في ا

تناول مثل ىذه االدراسة يساعد المدرسات عمط تثسدي

أدالي التعميمي إضافةً إلط قيامي بالدور اإلرشادي المناسا لمسداعدم الطالبدات عمدط إسدتغالل
لديك اكثدر فاعميدة فدي د ارسدتي

إمكاناتي الكامنة لمتعم وتغيير اتجاىاتي ّ السمبية نثو ذواتيد ّ
ورضا ع أن سي ّ مما يساعد المدرسات عمط توفير أالجوا) المناسبة لعمميتي التعم والتعمي .

2-0مشكمة البثا:

نظد د ار لمتابع ددة الباثث ددة لممش دداكل الن س ددية الت ددي تع دداني مني ددا الطالب ددات مد د جي ددة ومش دداكل

اختيددارالمنيج المالل د لتعامددل المدرسددات مددع الطالبددات فددي المدددارس م د جيددة اخددرى م د خددالل
بالسددمبية وعددد

شددكواى ّ م د أ الطالبددات فددي ىددذه المرثمددة الد ارسددية عال اربددع االعددداديد يتص د
الت اعل الص ي والالمبااله في تعممي مما جعل ىذا يدنعكس سدمبياً عمدط أداليد ّ التدريسدي وذلد

بظي دور عالمددات االنزعدداع وعددد اإلرتيددا واالىتمددا بدروسددي

ممددادعط الكثيددر م د المدرسددات

بطمدا المسدداعدم فدي الثصددول عمدط وسدديمة إرشدادية صد ية فاعمدة مد أجدل تغييددر سدموكيات ىددذه

المرثمددة م د الطالبددات م د اجددل تثقي د الشددعور بالنجددا

واإلنتاجيددة مددع طالبدداتي فددي عمميددة

التدريس.

لذا فقد ثاولت الباثثة وضع منيج اإرشادي لمعالجة مشكمتي تدني إعتبار الذات وضدعف

دافعيددة االنجدداز الد ارسددي م د اجددل الكشددف ع د تدداثير ىددذا المددنيج فددي تعددديل م يددو الددذات ورفددع
دافعية االنجاز الدراسي لدى طالبات الصف الرابع االعدادي.
 0-0اىداف البثا :

 0 -0-0اعدداد مدنيج ارشدادي لمعالجدة مشدكمتي تددني اعتبدار الدذات وضدعف الدافعيدة لالنجداز

الدراسي لدى طالبات الصف الرابع االعدادي.

 2-0-0الكشف ع ال رو في م يو الذات و الدافعية لالنجاز الد ارسدي لددى طالبدات الصدف

الرابع االعداديبي المجموعتي الضابطة والتجريبية في االختباري القبمي والبعدي .

الكشددف ع د ال ددرو فددي م يددو الددذات و الدافعيددة لالنجدداز الد ارسددي لدددى طالبددات الصددف ال اربددع

االعدادي الرابع االعدادي بي المجموعتي الضابطة والتجريبية في االختباري البعديي .
فرو

البثا :

 0-4-0توجد فرو ذات داللة معنوية في م يو الذات والدافعية لالنجاز الدراسي لدى طالبات

الصددف ال اربددع االعدددادي بددي المجمددوعتي الضددابطة والتجريبيددة فددي االختبدداري القبمددي والبعدددي
ولصالح المجموعة المجموعة التجريبية.
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 2-4-0توجددد فددرو ذات معنويددة فددي م يددو الددذات والدافعيددة لالنجدداز الد ارسددي لدددى طالبددات

الصددف ال اربددع االعدددادي.بي المجمددوعتي الضددابطة والتجريبيددة فددي االختبدداري البعددديي ولصددالح
المجموعة التجريبية .
مجاالت البثا :

ا 0-5-المج د ددال البش د ددري :طالب د ددات الص د ددف ال ارب د ددع االع د دددادي ف د ددي مدرس د ددة عاعدادي د ددة الزىدد درا)

لمبناتدفي اربيل

 2-5-0المجال الزماني 2100\6\02-4\6 :
 0-5-0المجال المكاني :الص وف الدراسية في مدرسة عاعدادية الزىرا) لمبناتد.
 6-0تثديد المصطمثات:

تقدي أرواعتبارالذات:اىو الميدل الدط النظدر لمدذات عمدط أنيدا قدادرم عمدط التغمدا عمدط تثدديات الثيدام

وأنيا تستث النجا والسعادم:اع0د

الدافعية لالنجاز:ا تعرفيا ع ص ا) األعسدردعمدط أنيداع الر بدة فدي تثقيد النجدا وتثقيد مسدتوى
تربوي معي

أو لكسا تقبل اجتماعي م اآلبا) والمدرسي تدفع بممكانيات ال رد العقمية لتثقي

أقصط ادا) ممك أثنا) العممية التربويةد ع2د .

-2الدراسات النظرية والمشابية:

 0-2الدراسات النظرية:

 0-0-2االرشاد الن سي :

االرشاد الن سي بانوع عممية تعميمية تساعد ال رد عمط ا ي ي ن سو بالتعرف عمط الجوانا

الكمية المشكمة لشخصيتو ثتط يتمك م اتخاذ ق ارراتو بن سو وثل مشكالتو بموضوعية مجردم

ممايسي في نموه الشخصي وتطوره االجتماعي والتربوي ويت ذل م خالل عالقو انسانيو بينو

وبي المرشد الن سيد

ع0د

.

ويعرفو عمثمد ابراىي عيددبانوععمميو تعميمية تقو عمط نظريات ومبادي) التعم وا

االرشاد ىي تعديل السمو ليصبح متوافقا مع المتطمبات الثالية والمستقبمية م خالل عالقة

اية

 - 1رٚتزخ ر٠شٔٚز م تٕاء ذم ٠ز رٌذرخ ذزظّح ِ ررص رٌظٙزرْ رفٍ٘١ح رٌظؼ٠ ٛح رر رٌىراب
رٌرزت 4222 ٞٛص24
ِ - 4ؽّ ػّزرْ .http://www.almualem.net/maga/dafia.html 4222
ِ -3ؽّ ِا٘ز ِؽّ ٛمرٌّماتٍح ف ٟرالرشا ٚرٌؼ ض رٌٕفظ ٟرالطىٕ ر٠ح رر رٌّؼزفح رٌعاِؼ١ح  1111ص22
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تتالف مع المرشد وىو الشخص الذي اثس اعداده عمط طرال واساليا االرشاد الن سي

والمسترشد وىو الشخص او العميل الذي يتمقط عممية االرشادد

ع0د .

0-0-0-2اىداف االرشاد الن سي :

تركز اىداف االرشاد الن سي عمط تسييل النمو ومساعدم ال رد في ا يسم ب اعمية وا

يزيد في استقاللو وم قدرتو عمط ا يكو ع ن سو ويمك اجمال اى اىداف االرشاد الن سي

بما يميع2د:

 اثداا تغيير في سمو المسترشد. المثافظة عمط صثة ال رد في اثس وضع ممك . -المساعدم في ثل المشكالت التي تعتر

المسترشد.

 تسييل عممية النمو وتوجيييا الط المسارات الصثيثة . تغيير العادات الخاطلة التي اكتسبيا الط عادات صثيثة تؤدي الط التواف مع الذاتواالخري .

 توجيو المسترشد لذاتو وتمكينو م توجيو ثياتو بذكا) في ثدود المعيير االجتماعية. -مساعدم ال رد عمط تثقي ذاتو وتقبميا بشكل صثيح.

 مساعدم المسترشد عمط اتخاذ القرار المناسا بشا مشكمة او أي موضوع لو عالقو بو وعاجزع اتخاذ القرار بشانو .

اما اىداف االرشاد الن سي في المجال الرياضي فينا عدد م االىداف التي يمك تثقيقيا

م خالل عممية االرشاد الن سي لمرياضيي وم اىميا :

ع0د

 -مساعدم الرياضي عمط االلت از بالخم الثميد.

 -مساعدم الرياضي عمط تنمية الم يو االيجابي نثو ذاتو

 تمكي الرياضي م توجيو ثياتو بن سو في ثدود قدراتو . -العمل عمط اشباع دوافع الرياضي وتثقي مطالبو .

 -توجيو الرياضي الط افضل الطر لتثقي اعمط درجات النجا .

 -تزويد الرياضيي بقدر كافي م المعمومات التخصصية لمساعدتي في معرفة الذات وتثقي

التواف الن سي.

ِ - 1ؽّ رتزر٘ ُ١ػ ١مِم ِح ف ٟرالرشا رٌٕفظ ٟرٌما٘زج ِىرثح رالٔعٍ ٛرٌّصز٠ح  4222ص12
 - 4رؼّ ِؽّ رٌشػث ٟم رالرشا رٌٕفظٔ-ٟظز٠اذٗ-رذعا٘اذِٗ-عاالذٗ ػّاْ رر س٘زرْ ٌٍٕكز
ٚرذٛس٠غ  4224ص32-33
 - 3رخ ص ِؽّ ػث رٌؽف١عمرٌرٛظٚ ٗ١رالرشا رٌٕفظ ٟف ٟرٌّعاي رٌز٠اض ٟا 1رٌما٘زج رر رٌفىز
رٌؼزت 4224 ٟص41
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 2-0-0-2أساليا اإلرشادي الن سي:

أساليا اإلرشاد تتنوع وتتباي بثسا طبيعة المشكمة ومتغيراتيا وشيوعيا م ثيا أنيا

مشكمة فردية أو عامة وبيذا يمك تصنيف أساليا اإلرشاد تبعا المدى شيوع المشكمة إلط ما

يأتي): (0

 أسموا اإلرشاد ال ردي:وىذا النوع م اإلرشاد يقد إلط مسترشد واثد وجيا لوجو في مكا خاص إذ يعمل المرشد

عمط تبادل المعمومات واثارم الدافعية لدى المسترشد وت سير المشكالت ووضع خطط العمل

المناسبة.

ويشترط أ يسود جو المقابمة الثقة المتبادلة والتسامح واالثت ار كما يكو م ث المسترشد

الخيار في التعبير ع جميع مشاعره م دو تردد أو خوف م النقد ويجا أ يكو لممرشد
الخبرم والميارم في التعامل مع المسترشد لتوضيح المشكمة وثميا.

 -أسموا اإلرشاد الجماعي:

ويتبع ىذا األسموا في إرشاد عدد م المسترشدي الذي تتشابو مشكالتي واضطراباتي في

جماعات صغيرم كما يثدا في جماعة إرشادية أو في فصل دراسي أو في فري رياضي.

 2-0-2م يو الذات :

ا مصطمح م يو الذات استخد لمتعبير ع م يو افتراضي شامل يتضم االفكار

والمشاعر لدى ال رد التي تعبر ع خصالص جسميو وعقمية وشخصية ويشمل ذل معتقدامو

وقيمو وقناعاتو كما يشمل خبراتو السابقة وطموثاتو المستقبمية ويوصف بانو مجموعة م

المعتقدات والمشاكل التي توجد ضم امكانات االفراد وا ت سيرى لالثداا يتماشط مع تقويمي

الن سي مما يؤدي بالتالي الط اختالفات في كي ية بمورم ميمات االدا).

عاذ يتشكل في السنوات االولط م عمر الط ل وعبر مراثل نموه المختم ة م خالل ت اعمة مع

مراثل الثيام المختم ة وعمط ضو) مثددات معينة يكتشف الط ل م خالليا وبصورم تدريجية
فكرتو ع ذاتو نتيجة لمثاوالتو المستمرم لمتواف مع البيلة وبمورم خبرتو في ضو) المتغيرات

االجتماعية والن سية الجديدم لذل فا عممية نمو وتطور ىذا الم يو التقف عند ثد معي او

(1) Clanze, Foundations and Principles of Cuidence, Boston Allyn and Bacon, 1964,
P. 75.
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تنتيي في مرثمة عمرية معينة بل ىي مستمرم مادا االنسا مستمر في اكتشاف عالقاتو
ع0د.

بعناصر البيلةد

ويعرف م يو الذات بانو عمجموعة م الشعور والعمميات التاممية التي يستدل عمييا

بواسطة سمو ممثوظ او ظاىرمد

ع2د .

ويعرفوعمثمد اثمد صوالثةد عمط انو عتكوي معرفي منظ وموثد ومتعم لممدركات

الشعورية والتصورات والتعميمات الخاصة بالذات يبموره يبموره ال رد لذاتو المنسقة والمثددم

االبعاد ع العناصر المختم ة لكينونتو الداخمية والخارجيةد

ع0د .

 0-2-0-2نظريات م يو الذات :

ا م يو الذات يعد بنا) ميمأ في معظ النظريات الثديثة في الشخصية كما انو متغير

لو تاثير في في السمو وتثديدم وم ىذه النظريات :
 -النظرية الظاىراتية :

عاخذت ىذه النظرية في الشخصية شكمي اساسيي االول يدور ثول م يو الذات كونو موضوعأ

والثاني يشير الط معارف ع العال اي الذات كونو عممية وكونيا ترتبط بقياميا بمجموعة م
العمميات التي تقو بعمل شي) ما وم اصثاا االتجاه االول عروجردوىو صاثا مدرسة

واسعة االنتشار في العالع الن سي المسمطعالعالع الن سي المتمركز ثول

الزبو دوعابراىا دوعكيرت جولد شتاي د اما اصثاا االتجاه الثاني فينا عكيرت لي ي وجورع
ع4د .

كيميو سيتنج وكوميزد

 نظرية السمات :ع ت تر

نظرية السمات ا لمشخصية سمات ثابتة نسبيأ وا االفراد يختم و فيما بيني في
ع5د

السمة الواثدم اي في درجة السمة ذات العالقة وثسا خصوصية ال رو ال رديةد

عوالسمة ىي االتجام المميز لمشخص لكي يسم بطريقة معينة او ىي ص ة يمك ا نميز

عمط اساسيا بي شخص واخر وصاثا ىذه النظرية ىوعجوردو البورتدالذي يركز عمط

- 1ػ ٔاْ ػّز رٌؼرِٚ َٛؽّ رؼّ رٌّٛف ٟمذاش١ز رطثاب رالػالح ٚرٌٛضغ رالظرّاػِٚ ٟىاْ رٌظىٓ فِ ٟفَٛٙ
رٌذرخ ٌٍّؼٛل ٓ١ؼزو١ا ف ٟرالر ْ ِ :عٍح رٌثؽٛز رٌرزت٠ٛح ػّاْ رٌؼ  2رٌظٕح رٌصاٌصح  1112ص92
ٛ٠- 4طف لطاِٚ ٟػث رٌزؼّٓ ػ ص مػٍُ رٌٕفض رٌؼاَ ا : 1ػّاْ رر رٌفىز ٌٍطثاػح
ٚرٌٕكز  4224ص372
ِ- 3ؽّ رؼّ صٛرٌؽح مػٍُ ٔفض رٌٍؼة  :ػّاْ رر رٌّظ١زج ٌٍٕكز ٚرٌرٛس٠غ  4222ص172
- 2ر٠ركار السررٚص ص مرٌكخص١ح ذزظّح طِ ١ؽّ غٕ : ُ١تغ ر رر رٌكزٚق ِىرثح رصٛي ػٍُ رٌٕفض
رٌؽ ٠س  1191ص21
 - 2ػش٠ش ؼٕا رؤٔٚ ٚاظُ ٘اشُ رٌؼث ٞ ١م ػٍُ ٔفض رٌكخص١ح  :رٌّٛصً ِطاتغ رٌرؼٍُ١
رٌؼاٌ 1112 ٟص131
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ال ردية والت رد في الشخصية اي ا اسمات في االشخاص التكو بصورم متطابقة تماما بل
بطريقة مت ردم في كل شخص ويعد عالبورتدم ا ولل الذي صن وا السمات الط مستويات

متعددم وقد اشار الط وجود ص ات ليا قوم تستطيع ا تن ذ الط كل وجو م اوجو ثيام ال ردد

ع0د

 0-0-2دافعية االنجاز :

يشير مصطمح الدافعية  Motivationإلط مجموعة الظروف الداخمية والخارجية التي تثر

ال رد م أجل تثقي ثاجاتو واعادم االت از عندما يختل .ولمدوافع ثالا وظالف أساسية في

ىي :تثريكو وتنشيطو وتوجييو والمثافظة عمط استدامتو إلط ثي إشباع الثاجة.

السمو

ويعرف الدافع عمط أنو :القوم التي تدفع ال رد أل يقو بسمو م أجل إشباع وتثقي ثاجة
ّ ).
أو ىدف .ويعتبر الدافع شكال م أشكال االستثارم الممثة التي تخم نوعاً م النشاط أو
ع2د .

ال عاليةد

وبيذا يمك القول أ الدافع ىو الجانا السيكولوجي لمثاجة وم الواضح إذ أ الدافع ال

يمك مالثظتو مباشرم وانما نستدل عميو م اآلثار السموكية التي يؤدي إلييا .وبيذا يمك

القول بأ الدافع عبارم ع م يو أو تكوي فرضي ويرتبط بو م يو آخر وىو االت از الذي
يشير إلط نزعة الجسد العامة لمث اظ عمط بيلة داخمية ثابتة نسبياً وبيذا ينظر العمما) الذي
يتبنو وجية النظر ىذه إلط السمو اإلنساني عمط أنو ثمقة مستمرم م التوتر وخ

التوتر.

فالجوع مثالً يمثل توت اًر ويولد ثاجة إلط الطعا ويعمل إشباع دافع الجوع عمط خ

ىذا التوتر

الذي ال يمبا أ يعود ثانيةع0د .

اما دافعية االنجاز فانيا تمثل دافع التثصيل في الر بة في القيا بعمل جيد والنجا في

ذل العمل .وىذه الر بة  -كما يص يا مكميالند أثد كبار المشتغمي في ىذا الميدا  -تتميز

بالطمو واالستمتاع في مواقف المنافسة والر بة الجامثة لمعمل بشكل مستقل وفي مواجية

المشكالت وثمّيا وت ضيل الميمات التي تنطوي عمط مجازفة متوسطة بدل الميمات التي ال
تنطوي إال عمط مجازفة قميمة أو مجازفة كبيرمجدأ

ع4د

.

- 1لاطُ ؼظ ٓ١صاٌػ مرٌكخص١ح ت ٓ١رٌرٕظ١ز ٚرٌم١اص ا : 1صٕؼاء رر رٌٕكز ٌٍعاِؼاخ  1117ص327
1- Petri, H; and Govern, J.Motivation: Theory, Research and Applications. Thomson
– Wadsworth, Australia.p97.1987.
2-Zoo c. Creativity at Work: The Monitor on Psychology. The American
Psychological Association.1988.
ٛ٠ - 2طف لطاِٚ ٟػث رٌزؼّٓ ػ صم ػٍُ رٌٕفض رٌؼاَ :ػّاْ رر رٌفىز ٌٍطثاػح ٚرٌٕكز  4224ص431
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عويعتبر دافع االنجاز م الدوافع الخاصة باإلنسا

ربما دو

يره م الكالنات الثية

األخرى وىو ما يمك تسميتو بالسعي نثو التميز والت و  .والناس يختم و في المستوى المقبول
لديي م ىذا الدافع فينا م يرى ضرورم التصدي لمميا الصعبة والوصول إلط التميز
وىنا أشخاص آخرو يكت و بأقل قدر م النجا دع0د.

عوىنا فرو بي ذوي دافعية اإلنجاز المنخ ضة والمرت عة .فقد بينت نتالج البثوا في ىذا

المجال أ ذوي الدافعية المرت عة يكونو أكثر نجاثاً في المدرسة ويثصمو عمط ترقيات في
وظال ي وعمط نجاثات في إدارم أعمالي أكثر م ذوي الدافعية المنخ ضة .كذل فم ذوي
الدافعية العالية يميمو إلط اختيار ميا متوسطة الصعوبة وفييا ٍ
تثد ويتجنبو الميا السيمة

جداً لعد توفر عنصر التثدي فييا .كما يتجنبو الميا الصعبة جداً ربما الرت اع اثتماالت

ال شل فييادع2د.

0-0-2العوامل المسببة لدافعية اإلنجاز:
يرى أتكنسو ) (Atkinsonأ النزعة أو الميل لمثصول عمط النجا أمر متعم وىو

يختمف بي األفراد كما أنو يختمف عند ال رد الواثد في المواقف المختم ة .وىذا الدافع يتأثر

بعوامل رليسية ثالثة عند قيا ال رد بميمة ما وىذه العوامل ىي ع0د:

أوالً :الدافع لموصول إلط النجا :

إ األفراد يختم و في درجة ىذا الدافع كما أني يختم و في درجة دافعي لتجنا ال شل

فم الممك أ يواجو فردي ن س الميمة ُيقبِل أثدىما عمط أداليا بثماس تمييداً لمنجا فييا
ويقبل الثاني بطريقة يثاول م خالليا تجنا ال شل المتوقع .إ النزعة لتجنا ال شل عند ال رد
الثاني أقوى م النزعة لتثصيل النجا

وىذه النزعة القوية لتجنا ال شل تبدو متعممة نتيجة

مرور ال رد بخبرات فشل متكررم وتثديده ألىداف ال يمك أ يثققيا .أما عندما تكو

اثتماالت النجا أو ال شل ممكنة فم الدافع لمقيا بيذا النوع م الميمات يعتمد عمط الخبرات
السابقة عند ال رد وال يرتبط بشروط النجا الصعبة المرتبطة بتم الميمة.

ثانياً :اثتماالت النجا :

إ الميمات السيمة ال تعطي ال رد ال رصة لممرور في خبرم نجا ميما كانت درجة الدافع

لتثصيل النجا الموجودم عنده .أما الميمات الصعبة جداً فم األفراد ال يرو أ عندى القدرم

ٛ٠ - 1طف لطاِٚ ٟػث رٌزؼّٓ ػ صمٔفض رٌّص ر ص434
 - 4شف١ك ػ ٔٚحم رٌ رفؼ١ح  -ػٍُ رٌٕفض رٌؼاَ  :ػ ّّاْ رر رٌّظ١زج ٌٍٕكز ٚرٌرٛس٠غ  4222ص.22
3- Petri, H; and
Govern, J.op.cit.p.226
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عمط أداليا .أما في ثالة الميمات المتوسطة فم ال رو الواضثة في درجة دافع تثصيل

النجا تؤثر في األدا) عمط الميمة بشكل واضح ومت اوت بت اوت الدافع.
ثالثاً :القيمة الباعثة لمنجا :

يعتبر النجا – في ثد ذاتو -ثاف اًز وفي ن س الوقت فم النجا في الميمات األكثر صعوبة

يش ّكل ثاف اًز ذا تأثير أقوى م النجا في الميمات األقل صعوبةع0د.
2-3-2دور المعلم في زيادة دافعية االنجاز عند الطلبة:
 -0التغذية الراجعة:

إ توفير التغذية الراجعة ألسباا فشمي ونجاثي يزيد م توقعات التثصيل لديي ف ي

ثالة الطالا الذي يجد صعوبة في إتقا مسالل الضرا الطويمة؛ يمك لممعم أ يستخد

النجاثات السابقة التي ثققيا الطالا وذل لبنا) الثقة في تعم الميمات الجديدم .وىنا يقول

المعم لمطالا" :أعرف أ ىذا النوع الجديد م المسالل يبدو صعباً لك عمي أ تتعم كي ية

العمل بيا؛ ألن تعرف كافة األمور التي تثتاجيا لممعرفة لذا ما عمي سوى العمل بجد وسوف
ع2د

تكو النتيجة جيدم.

-2تمكي الطمبة م صيا ة أىدافي وتثقيقيا:

يستطيع المعم زيادم دافعية الطمبة لإلنجاز م خالل تمكيني م صيا ة أىدافي بمتباع العديد

م النشاطات كتدريا الطالا عمط تثديد أىدافي التعميمية وصو يا بمغتي الخاصة

ومناقشتيا معي ومساعدتي عمط اختيار األىداف التي يقرو بقدرتي عمط إنجازىا؛ بما يتناسا
مع استعداداتي وجيودى وبالتالي يساعدى عمط تثديد االستراتيجيات المناسبة التي يجا

إتباعيا أثنا) مثاولة تثقيقياع0د.

 -0استثارم ثاجات الطمبة لإلنجاز والنجا :

إ ثاجات ال رد لإلنجاز متوافرم لدى جميع األفراد ولك بمستويات متباينة وقد ال يبم

مستوى ىذه الثاجات عند بع الطمبة لسبا أو آلخر ثدا يم ّكني م صيا ة أىدافي وبذل
الجيود الالزمة لتثقيقيا .لذل يترتا عمط المعم توجيو انتباه خاص ليؤال) الطالا وخاصة
عندما يظيرو سموكاً يدل عمط عد ر بتي في أدا) أعمالي المدرسية

ع4د .

1- Petri, H; and Govern, J.op.cit.p.224 .
1-Tomlinson, T. Motivating students to learn, Berkley Mrcutrhan Publishing
co1993.p92.
t .p225 .
2-Tomlinson J.op.ci
3- Petri, H; and Govern, J.op.cit.p.224 .
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-0منيج البثا واجراأتة:
 0-0منيج البثا:

استخدمت الباثثة المنيج التجريبي لماللمتو وطبيعة البثا.

 2-0عينة البثا:

اشتمل مجتمع البثا عمط طالبات الصف الرابع االعدادي في عاعدادية الزىرا) لمبنات

في اربيلد والبال عددى

ع081د طالبة موزعات عمط ع6دشعا.

اما عينة البثا فقد ت اختيارىا بطريقة القرعة اذ ت اختيار شعبة واثدم م بي الشعا

الستة كمجموعة تجريبية واختيار شعبة اخرى كمجموعة ظابطة وقد بمغت عينة البثا

ع01دطالبة لكل مجموعة ايع61دطالبة لكال المجموعتي .وبذل تكو نسبة العينة م المجتمع
الكمي لمبثا ع%00د.

 0-0تصمي البثا:

استخدمت الباثثة التصمي التجريبي باستخدا مجموعتي متكافلتي عضابطة

وتجريبيةدعشوالية االختيار ذات االختبار القبمي والبعدي ويت في ىذا التصمي ادخال العامل

التجريبي عالمستقلدوىو المنيج االرشادي لمعالجة مشكمتي تدني اعتبار الذات وضعف دافعية

االنجاز الدراسي عمط المجموعة التجريبية وتر المجموعة الضابطة في ظروفيا االعتيادية .كما
موضح في الشكلع0د .
ِمارٔح
رٌّعّٛػح رٌرعز٠ث١ح

ذطث١ك رٌّٕٙط رإلرشا ٞ

رخرثار لثٍٟ

ل١اص تؼ ٞ
ِمارٔح

رٌّعّٛػح رٌضاتطح

ل١اص تؼ ٞ

رخرثار لثٍٟ
ِمارٔح
شىً ٠ 1ث ٓ١رٌرصّ ُ١رٌرعز٠ثٟ

 4-0تكافؤ المجموعتي التجريبية والضابطة:
لغر

ايجاد التكافؤ بي مجموعتي البثا التجريبيدة والضدابطة قامدت الباثثدة بداجرا) مقارندة

بددي المجمددوعتي فددي متغيددري م يددو الددذات ودافعيددة االنجدداز الد ارسددي اذ انددواينبغي عمددط الباثددا
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تكدوي مجموعدات متكافلدة فدي االقدل فيمدا يتعمد بدالمتغيرات التدي ليدا عالقدة بالبثداا

جدول ع0د.

ع0د

كمدا فددي

ظ ٚي 1
٠ث ٓ١رٌرعأض تِ ٓ١عّٛػر ٟرٌثؽس
رٌضاتطح

رٌّؼاٌُ رالؼصائ١ح

رٌرعز٠ث١ح

رٌّرغ١زرخ

ص-

ع

ص-

ِف َٛٙرٌذرخ

42

32

43

32

44 2

2

44

34

رفؼ١ح رالٔعاس

ع

خ

خ

ِؽظٛتح

ظ ١ٌٚح*

رٌ ررطٟ

1897
4 21
1 71

*ذؽد ِظر ٜٛالٌح  ٚ 2 22رظح ؼز٠ح 29

 5-0االجيزم واالدوات المستخدمة في البثا:
اسخدمت الباثثة االجيزم واالدوات االتية:

البيانات )data showد.

-جياز عار

-جياز كومبيوترعlabtob-dellد.

جياز تسجيلعbanasonikد +اشرطة تسجيل. -لوثة لعر

البيانات

صور ورسو واشكال تعزز المادم الدراسية.المصادر العربية واالجنبية.-مقياس م يو الذات.

مقياس دافعية االنجاز الدراسي.منيج لمعالجة تدني اعتبار الذات وانخ ا-الوسالل االثصالية.

دافعية االنجاز الدراسي.

 6-0اداتي البثا:

 0-6-0مقياس م يو الذات(:)2

ذزظّح ِؽّ ٔثٛٔ ً١فً ٚآخزرْ ِ :ىرثوح

-1فاْ رٌٛ٠ ٓ١ت ٌٛب م "ِٕا٘ط ف ٟرٌرزت١ح ٚػٍُ رٌٕفض" ا4
رالٔعٍ ٛرٌّصز٠ح رٌما٘زج  1192ص 392
 -4رٚتزخ ر٠شٔٚوزم تٕواء ذمو ٠ز رٌوذرخ ذزظّوح ِو ررص رٌظٙوزرْ رفٍ٘١وح :رٌظٙوزرْ -رٌظوؼ٠ ٛح رر رٌىرواب
رٌرزت 4222 ٞٛص33

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة
المجلذ الثالث – العذد الثاني
1022

15

الثقافة الرياضية

اس ددتخدمت الباثث ددة مقي دداس تق دددير ال ددذات ال ددذي أع دددهعروبرت ريزون ددرد ثي ددا يتك ددو ى ددذا

المقياس م عشري فقرم وكل فقرم يوجد أماميا ثالثة خيارات متدرجة بي ع البا أثيانا نادراد.

بثيا تقو الطالبة باختيار الدرجة التي تنطب عمط ثالتيدا وبعددىا يدت الثصدول عمدط مجمدوع

عالمدات االجابدات ثيددا تد اعطددا) ع البدا -ثدالا درجاتد عأثيانددا -درجتي د عنداد ار -درجددةد

ىددذا بالنسددبة لم ق درات االيجابيددة امددا بالنسددبة لم ق درات السددمبية فقددد ت د عكددس العالمددة عمددط النثددو

التالي :ع البا -درجةد عناد ار -ثالا درجات د اماعأثياناد ل تتغير درجتيا عممث 0د.
 2-6-0مقياس دافعية االنجاز الدراسي(:)1

استخدمت الباثثة مقياس الدافعية لإلنجاز الذي أعدهعصالح ثسي القادريد ثيدا يتكدو ىدذا
المقيدداس مد عشدري فقدرم وكددل فقدرم يوجددد أماميددا ثالثددة خيددارات متدرجددة بي عتنطبد ال تنطب د

تنطب الط ثد ماد.

بثيا تقو الطالبة باختيار الدرجة التي تنطب عمط ثالتيا وبعدىا ستقو الباثثة برصد مجموع
عالمات االجابات ثيا ت اعطا) عتنطب  -ثالا درجاتد ع تنطب الط ثد ما  -درجتي د عال

تنطب د  -درج ددةد ى ددذا بالنس ددبة لم قد درات االيجابي ددة ام ددا بالنس ددبة لم قددرات الس ددمبية فق ددد تد د عك ددس
العالمددة عمددط النثددو التددالي :عتنطبد  -درجددةد عال تنطبد  -ثددالا درجددات د امدداعتنطب الددط ثددد
ماد ل تتغير درجتيا عممث 2د.

 7-0المعامالت العممية لممقياسي :
 0-7-0الصد :
لغر

التاكد م قدرم المقياسي عمط قياس ماوضعا مد اجمدو وىدي تد المجدو) الدط الصدد

الظ دداىري وذلد د بع ددر

المقي دداس عم ددط ع دددد مد د الس ددادم المختص ددي ف ددي عمد د ال ددن س الرياض ددي

ممث ع0د الخذ ارالي ثول مدى صد المقياسي

وبعد ذل ت جمدع االسدتمارات وظيدرت نسدبة

ات د د د د ددا بد د د د ددي السد د د د ددادم المختصد د د د ددي تصد د د د ددل الد د د د ددط  %91بالنسد د د د ددبة لمقيد د د د دداس م يد د د د ددو الد د د د ددذات
ونس ددبةع%87دبالنس ددبة لمقي دداس دافعي ددة االنج دداز وى ددذا يعن ددي ا المقياسد دي ص ددادقي الن ددو عم ددط

الباثا عالثصول عمط موافقةع %75د فاكثر م ارا) المثكمي في ىذا النوع م الصد د

ع2د

2-7-0الثبات:

 -1صاٌػ ؼظ ٓ١رٌما ر ٞم خصائص رٌّؼٍُ رٌفؼاي وّا  ٠روٙا اٍثح رٌّزؼٍح رٌصأ٠ٛح ٚػ لرٙوا ت رفؼ١وح رإلٔعواس:
رطاٌح ِاظظر١ز غ١ز ِٕكٛرج ظاِؼح رٌ١زِٛن رفر ْ  422ص22

 - 4تٕ١اِ ٓ١تٍٚ َٛرخزْٚمذم ُ١١رٌطاٌة رٌرعّ١ؼٚ ٟرٌرى ٟٕ٠ٛذزظّح ِؽّ ٔثٛٔ ً١فً ٚرخز ْٚرٌما٘زج رٌّىرة رٌّصزٞ
رٌؽ ٠س  1193ص112
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لغ ددر

ايج دداد معام ددل الثب ددات لممقياسد دي اعتم دددت الباثث ددة عم ددط طريق ددة االختب ددار واع ددادم

االختبار اذعتعد االدام ثابتة اذا اعطدت النتدالج ن سديا فدي قياسديا لمظداىرم مدرات متتاليدة

دع0د

فقدد تد

تطبي المقياسي عمط عينة مؤل ة م ع05دطالبة مد مد طالبدات اعداديدة الزىدرا) لمبندات والدذي

ى د م د ضددم مجتمددع البثددا وبعددد مددرور ع01دايددا ت د تطبي د المقيدداس م درم اخددرى عمددط ن ددس

الطالب ددات وباس ددتخدا معام ددل االرتب دداط البس دديط ب ددي االختب دداري االول والث دداني تد د ايج دداد معام ددل
الثبات لكال المقياسي

كما في الجدول ع2د.
ظ ٚي 4

٠ث ٓ١لِ ُ١ؼاًِ رالرذثاا ت ٓ١رالخرثار ٓ٠رالٚي ٚرٌصأ ٟال٠عا ِؼاًِ رٌصثاخ ال رذ ٟرٌثؽس
االبعاد

هعاهل االرتباط البسٍط(بٍزسىى)

هفهىم الذاث

1.86

دافعٍت االًجاس الذراسً

1.88

 8-0المنيج االرشادي:

ا اليدددف االسدداس لمبثددا الثددالي ىددو اعددداد مددنيج لالرشدداد الن سددي لمعالجددة مشددكمتي تدددني

اعتبددار الددذات وضددعف الدافعيددة لالنجدداز الد ارسددي وقددد قامددت الباثثددة بم ارجعددة شدداممة لممصددادر
الخاصة بعم الن س العا لتثديدد العوامدل الن سدية التدي تدؤثر عمدط فكدرم الطالبدة عد ن سديا ومد

ثد يكددو ليددا الدددور فددي تشددكيل م يددو الددذات وضددعف دافعيتيددا لالنجدداز الد ارسددي مد اجددل وضددع

المددنيج االرشددادي المالل د والمناسددا لمعالجددة ىدداتي المشددكمتي ولكددي يددت ذل د اعتمدددت الباثثددة
عمط عممية التخطيط في اعداد المنيج االرشادي معتمدم الخطوات االتية :

اوآل  -مجموعة م اإلستراتيجيات وال اعميات اإلرشادية المصممة لتن يذىا م قبدل المعممدات فدي
أثنا) قيامي ّ بالتدريس الص ي العادي ألفراد المجموعة التجريبية الط جانا مجموعة إستراتيجيات
وفاعميددات إرشددادية الص د ية لممجموعددة التجريبيددة وتشددمل جمسددات إرشددادية تقددو بتن يددذىا الباثثددة
بالتعاو مع المرشدم التربوية عممث 4د .

ثاني ددأ -إس ددتراتيجيات وفاعمي ددات إرش ددادية خاص ددة بأولي ددا) أم ددور الطالب ددات ي ددت تن ي ددذىا ف ددي نط ددا

األسرمعممث 5د.

 9-0تطبي المنيج االرشادي لممجموعة التجريبية:

1

-صثاغ ؼظ ٓ١رٌؼعٚ ٍٟ١رخزْٚمرٌرمٚ ُ٠ٛرٌم١اص تغ ر ِطثؼح رٌرؼٍ ُ١رٌؼاٌ 1112 ٟص123

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة
المجلذ الثالث – العذد الثاني
1022

17

الثقافة الرياضية

بعد ددد اسد ددتكمال االج د د ارأت الخاصد ددة باعد ددداد المد ددنيج واإلسد ددتراتيجيات وال اعميد ددات اإلرشد ددادية

ووضددعيا بصدديغتيا النياليددة قامددت الباثثددة بدداجرا) االختبددار القبمددي لمجمددوعتي البثددا وذل د ع د

طري د د د توزيد د ددع مقياس د د ديعم يد د ددو الد د ددذات ودافعيد د ددة االنجد د دداز الد ارسد د دديد عمد د ددط الطالبد د ددات بتد د دداريخ
2100\4\01

بعدددىا تد د البددد) بتطبيد د الم ددنيج االرشددادي عم ددط المجموعددة التجريبي ددة بت دداريخ

 2100\4\00واس ددتغرقت م دددم تطبيد د الم ددنيج االرش ددادي لممجموع ددة التجريبي ددة ع02دي ددو بمع دددل
ع0دجمسدات اسددبوعيا ولمدددم ع4د اسدابيع مدددم الجمسددة الواثدددمع05-01ددقيقدة ليكددو الوقددت الكمددي
لمجمسددات ع081-021ددقيقددة فددي القاعددات الد ارسددية فددي مدرسددةعاعدادية الزى درا) لمبندداتدفي وقددت

اجرا) الدروس النظرية.

باالضددافة الددط قيددا أوليددا) األمددور بتن يددذ مجموعددة مد اإلسددتراتيجيات اإلرشددادية فددي تعدداممي

مع طالبات أفراد المجموعة التجريبيدة طيمدة فتدرم تطبيد البثدا المقدررم اذ تد االتصدال بيد وشدر
لي د كي يددة تن يددذ االج دراأت المطموبددة مددني والت ددي ت د ارسدداليا مددع الطالبددات فددي ظددروف مثكم ددة

اال ددال وسدرية وبعد االنتيددا) مد تطبيد المددنيج االرشددادي تد القيددا بدداجرا) االختبددارات البعديددة
لمجموعتي البثا الظابطة والتجريبية بتاريخ .2100\5\02

 01-0المنيج االرشادي التقميدي لممجموعة الضابطة:
اعتمد ددد مد ددنيج المجموعد ددة الضد ددابطة عمد ددط ا

تمد ددارس ىد ددذه المجموعد ددة التد دددريس بصد ددورتو

االعتياديددة الط جانددا ا يددت المقددا) بيددا بددي الثددي واآلخددر والتثدددا مددع افرادىددا بأثاديددا عاديددة

ع د الجدددول الد ارسددي والم دواد التددي ت د د ارسددتيا والم دواد المتبقيددة م د الميددنج المقددرر اي لدديس ليددا
عالقة بالمنيج المعد لممجموعة التجريبية.

 00-0الوسالل االثصالية:

استخدمت الباثثة الوسالل االثصالية االتيةع0د:

-الوسط الثسابي.

االنثراف المعياري.معامل االرتباط البسيطعبيرسو د.-اختبارعتدلمعينات المتناظرم.

-4عر

 0-4عر

النتالج ومناقشتيا :
النتالج :

٠ ٚ- 1غ ٠اطٚ ٓ١ؼظٓ ِؽّ :رٌرطث١ماخ رالؼصائ١ح ٚرطرخ رَ رٌؽاطٛب ف ٟتؽٛز رٌرزت١ح رٌز٠اض١ح رٌّٛصً :رر رٌىرة ٌٍطثاػح
ٚرٌٕكز  1111ص471-412-421-122-123
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 2-4عر

ومناقشة نتالج ال رو بي االختباري القبمي والبعدي لممجموعة الظابطة:
ظ ٚي 3
٠ث ٓ١الٌح رٌفزٚق تٔ ٓ١رائط رالخرثار ٓ٠رٌمثٍٚ ٟرٌثؼ ٌٍّ ٞعّٛػح رٌظاتطح

رٌّؼاٌُ رالؼصائ١ح

رالخرثار رٌمثٍٟ
ص-

رٌّرغ١زرخ
ِف َٛٙرٌذرخ

رالخرثار رٌثؼ ٞ

لّ١ح خ

لّ١ح خ*

رٌّؽظٛتح

رٌع ١ٌٚح

ع

ص-

ع

42

32

42

39

1 27

44 2

2

43

33

1 29

رٌ الٌح
غ١ز
ِؼٕٞٛ

رفؼ١ح رالٔعاس
رٌ ررطٟ

4 22

غ١ز
ِؼٕٞٛ

*ذؽد ِظر ٜٛالٌح  ٚ 2 22رظح ؼز٠ح 41

يتبي م الجددولع0د ا ىندا فدر

يدر معندوي بدي االختبداري القبمدي والبعددي لممجموعدة

الظابط د ددة ف د ددي متغيرم ي د ددو ال د ددذات اذ بمغ د ددت قيم د ددة عتدالمثس د ددوبة ع0 67دوى د ددي اص د ددغر مد د د
عتدالجدولية التي بمغتع2 14د تثدت مسدتوى داللدة ع1 15د ودرجدة ثريدة ع29د وىدذا يعندي ا

طالبات ىذه المجموعة ل يتمقي ارشاد يساعد عمط تنمية م يو الذات لديي بشكل مناسا وىو

االمددر الددذي يمك د ا يجعددل م د الطالبددات ي دواجي صددعوبات فددي فددي عمميددة التكيددف مددع البيلددة
المدرسية بالشكل المناسدا والدذي يعمدل عمدط ا يطدور ميداراتي االكاديميدة اذ ا عم يدو الدذات

االيجدابي يددع النمددو الصدثيح ويسداعد عمددط اتقدا الميددارات المتنوعدة فدي ثددي ا م يدو الددذات
السمبي يسبا ان عاالت سمبية تمنع االفراد م تثقي اىدافي د

ع0د

.وىذا يعني اندو يمكد ا يدؤدي

ذل د د الد ددط ضد ددعف تثصد دديل الطالبد ددات فد ددي دروسد ددي بسدددبا الشد ددعور بع ددد الك اي ددة فدددي الجاندددا
االكداديمي الدذي يعدود الدط م يدو الدذات المددنخ

لدديي ال عم يدو الدذات يتضدم معرفدة ال ددرد

بن سدة والدوعي الشخصدي بالقدددرات التدي يمتمكيدا وىددذا يعندي ا ىندا بنددا) مركدزي يددع الجانددا

االكاديمي لوجود عالقدات متسدقة بدي التثصديل وم يدو الدذاتد

ع2د

.كمدا ويظيدر مد ىدذا الجددول

ع0د اند ددو ل د د يظيد ددر فد ددر معند ددوي بد ددي االختبد دداري القبمد ددي والبعد دددي فد ددي متغيرعدافعيد ددة االنجد دداز

الدراسيداذ بمغت قيمة عتدالمثسوبةع0 58د دوىي اصغر مد عتدالجدوليدة التدي بمغدتع2 14د
تث ددت مس ددتوى دالل ددة ع1 15د ودرج ددة ثري ددة ع29د وى ددذا يع ددود ال ددط ا طالب ددات ى ددذه المجموع ددة

1-russel.B.L&ouvier.R.brief ognitive sreening and self concepts for children with low intellectuil
functioning .british journal of clinical psycolgy.41.2002.p93.
2-debora .R .sh .lauren .j.L.& Aaron.m .strategies toimprove percived competence in children with
visual impairments.review.35.2003.
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اليتمقددي سددوى دروس نظريددة بثتددة تتعم د بالمددادم الد ارسددية المقددررم فقددط دو ا يكددو ىنددا اي

استثارم لنشاطي في ثل المسالل الدراسية المدعو بالتشجيع والتث يز فالدافع ىوعالقوم التي تدفع
ال درد أل يقدو بسدمو مد أجدل إشدباع وتثقيد ثاجدة أو ىددف .ويعتبدر الددافع شدكال مد أشدكال

االسددتثارم الممثددة التددي تخمد نوعداً مد

النشدداط أو ال عاليددة(

ع0د

.وىددو االمددر الددذي يمكد ا يجعددل

مني ذوات اىداف مثدودم وبسيطة وليست لديي الر بة في القويدة والجامثدة فدي النجدا بت دو

والت كيددر بالمسددتقبل بشددكل جدددي فدافعيددة االنجدداز تشددير الطعإلددط مجموعددة الظددروف الداخميددة

والخارجيدة التدي تثدر ال درد مد أجدل إعددادم التدواز الدذي اختدل .فالددافع بيدذا الم يدو يشدير إلددط
نزعة لموصول إلط ىدف معي

 0-4عر

وىذا اليدف قد يكو إلرضا) ثاجات أو ر بات داخميةد

ومناقشة نتالج ال رو بي االختباري القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية:

ع2د

.

ظ ٚي 2
٠ث ٓ١الٌح رٌفزٚق تٔ ٓ١رائط رالخرثار ٓ٠رٌمثٍٚ ٟرٌثؼ ٌٍّ ٞعّٛػح رٌرعز٠ث١ح
رٌّؼاٌُ رالؼصائ١ح
رٌّرغ١زرخ

ِف َٛٙرٌذرخ
رفؼ١ح رالٔعاس رٌ ررطٟ

رالخرثار رٌثؼ ٞ

رالخرثار رٌمثٍٟ

لّ١ح خ

لّ١ح خ*

رٌّؽظٛتح

رٌع ١ٌٚح

ص-

ع

ص-

ع

43

32

31

34

32

44

34

37

41

2 23

رٌ الٌح

ِؼٕٞٛ
4 22

ِؼٕٞٛ
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يتبدددي م د د الجددددولع4د ا ىند ددا فد ددر معندددوي بدددي االختب دداري القبمدددي والبع دددي لممجموعد ددة
التجريبية في متغيرم يو الذات اذ بمغت قيمة عتدالمثسوبة ع0 5دوىدي اكبدر مد عتدالجدوليدة

التددي بمغددتع2 14د تثددت مسددتوى داللددة ع1 15د ودرجددة ثريددة ع29د وىددذا يشددير الددط ا المددنيج
المقتددر والددذي ت د تطبيقددة عمددط طالبددات ىددذم المجموعددة م د قبددل المدرسددات م د جيددة وم د قبددل
االىل م جية اخرى قد ساعد في تثسدي م يدو الدذات لدديي وبالشدكل االيجدابي فالمدرسدة تعدد
بيلة ميمة بعد بيلة العالمدة فدي تنميدة وبندا) الشخصدية ثيدا ا عالمدرسدة تسدي اسديامأ كبيد أر فدي

تكدوي صددورم ال ددرد عد ذاتدة والجددو المدرسددي ونظددا المعاممددة مد العناصددر االساسددية التددي تسددي

في تشكيل م يو الذاتد

ع0د

وىدذا يعندي ا العمدل عمدط تنميدة م يدو الدذات بشدكل ايجدابي سدوف

يساعد الطالبات عمط معرفة ان سي وامكانياتي في ىذم ال ترم الثرجة م العمدر فم يدو الدذات
3- Petri & Govern.op.cit.p136.

ٛ٠ - 4طف لطاِٚ ٟػث رٌزؼّٓ ػ صمرٌّص ر رٌظاتك ص112
- 3خٌٛح ٠ؽ ٝ١رٌفزٚق فِ ٟف َٛٙرٌذرخ تِ ٓ١عّٛػاخ رٌطٍثح رٌّضطزت ٓ١رٔفؼاٌ١أ ٚذ ٞٚصؼٛتاخ رٌرؼٍُ ٚرٌّؼٛل ٓ١ػمٍ١أ رػالح تظ١طح
ٚرٌؼا ِ : ٓ١٠كك ررطاخ -رٌؼٍ َٛرٌرزت٠ٛح  1111 4 42ص321
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لدددى االف دراد ىوعم يددو افت ارضددي ش ددامل يتضددم االفكددار والمشدداعر ل دددى ال ددرد التددي تعبددر عد د

خصددالص جسددمية وعقميددة وشخصددية ويشددمل ذل د قناعاتددة وقيمددة ومعتقداتددة كمددا يشددمل خب ارتددة
السابقة وطموثاتدة المسدتقبمية ويوصدف باندة مجموعدة مد المعتقددات والمشداكل التدي توجدد ضدم

امكانددات االفدراد او ت سدديرى لالثددداا وىددذا يتماشددط مددع تقددويمي الن سددي ممددا يددؤدي بالتددالي الددط
اختالفات في بمورم ميمات االدا)د

ع0د

.كما ويتبي م ىذا لجدول ا ىنا فرقدأ معنويدأ ايضدا فدي

دافعيددة االنجدداز الد ارسددي بددي االختبدداري القبمددي والبعدددي ولصددالح االختبددار البعدددي لطالبددات ىددذم

المجموعة عالتجريبيةدوىو ماتعزوم الباثثة الط الدور الذي لعبة المنيج االرشادي في زيادم دافعيدة
االنجدداز الد ارسددي لدددى الطالبددات مد خددالل التشددجيع والتث يددز الددذي كد يثصددل عميددة خددالل فتدرم
التطبيد د لمم ددنيج اض ددافة ال ددط اث ددارم الس ددمو وتوجيي ددة نث ددو ى دددف مث دددد وى ددو االنج دداز الد ارس ددي

اذعتسي الدافعية في تسدييل فيمندا لدبع

الثقدال المثيدرم فدي السدمو اإلنسداني .كمدا انيدا ميمدة

لت س ددير عممي ددة التعزي ددز وتثدي ددد المع ددززات وتوجي ددو الس ددمو نث ددو ى دددف مع ددي

والمس دداعدم ف ددي

التغييدرات التددي تطد أر عمددط عمميددة ضددبط المثيددر والمثددابرم عمددط سددمو معددي ثتددط يددت إنجددازه.د

ع2د

وىو ىدف مي م اىداف االرشاد الذي يسعط الط جعل الطالا عارفأ بما يريدد تثقيقدة ويسدعط

لمنجددا فيددة وكددذل مسدداعدتة فددي تنميددة افكددارم واد اركددة اذعيسدداعد االرشدداد التربددوي الطالددا فددي
الثصددول عمددط معمومددات تتعمد بخططددة واختيا ارتددة المسددتقبمية العمميددة والمينيددة وتعري ددة بمشدداكمة

وكي ية تناوليا والعمل عمط ثمياد

 2-4عر

ع0د

.

ومناقشة نتالج ال رو بي االختباري البعديي لممجموعتي الظابطة والتجريبية:
ظ ٚي 2
٠ث ٓ١الٌح رٌفزٚق تٔ ٓ١رائط رالخرثار ٓ٠رٌثؼ ٌٍّ ٓ١٠عّٛػر ٓ١رٌظاتطح ٚرٌرعز٠ث١ح

رٌّؼاٌُ رالؼصائ١ح

رٌّعّٛػح رٌظاتطح

رٌّعّٛػح رٌرعز٠ث١ح

لّ١ح خ

لّ١ح خ*

- 1خٍ ً١رتزر٘ ُ١رٌظؼا رخ مِف َٛٙرٌذرخ ٚرٌرٛرفك ِٛ :لغ ظاِؼح رٌٍّه طؼ ٛوٍ١ح رٌرزت١ح لظُ رٌرزت١ح ظاِؼح رٌٍّه طؼٛ
WWW.faculty .ksa.edu.sa.2008-2-14
 - 4شف١ك ػ ٔٚحمرٌّص ر رٌظاتك ص124
- 3رؼّ رش ١ػث رٌزؼ ُ١س٠ا جم ٌ ً١رالرشا رٌٕفظ ٟرٌرزت : ٞٛػّاْ رٌٛررق ٌٍٕكز ٚرٌرٛس٠غ  4221ص11
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ص-

ع

ص-

رٌّؽظٛتح

ع

رٌع ١ٌٚح

رٌ الٌح

رٌّرغ١زرخ
ِف َٛٙرٌذرخ

42

39

31

34

3 29

43

33

37

41

22

ِؼٕٞٛ
4 21

رفؼ١ح رالٔعاس رٌ ررطٟ

ِؼٕٞٛ
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يتبددي م د الجدددولع5د ا ىنددا فددر معنددوي بددي االختبدداري البعددديي لممجمددوعتي الظابطددة
والتجريبيددة فددي متغيرم ي ددو الددذات ولص ددالح الختبددار البع دددي لممجموعددة التجريبي ددة اذ بمغددت قيم ددة

عتدالمثس ددوبة ع0 18دوى ددي اكب ددر مد د عتدالجدولي ددة الت ددي بمغ ددتع2 14د تث ددت مس ددتوى دالل ددة

ع1 15د ودرجة ثرية ع29د وترى الباثثدة ا ذلد يشدير الدط الددور الدذي لعبدة المدنيج االرشدادي
الذي تعرضت لو المجموعة التجريبية بالشكل الدذي سداعد الطالبدات عمدط تنميدة الشخصدية لدديي

وبالشددكل الددذي يمكددني م د في د ذواتي د والوصددول الددط درجددة مناسددبة م د التواف د الن سددي ثيددا

ا عاالرشدداد الن سددي ييددت بشخصددية ال ددرد ككددل وفددي الوقددت ن سددة الددط ثددل مشددكالتة االن عاليددة

وتخ يددف اي اضددطراا ن سي ويسددتيدف فددي النيايددة تمكددي ال ددرد م د في د افضددل لذاتة واكتسدداا
وجي ددات نظ ددر ص ددثيثة نث ددو الثي ددام والن دداس والوص ددول ال ددط النض ددج المتكام ددل لجوان ددا شخص ددية

متع ددددم واطال طاقات ددة ثت ددط يص ددل ال ددط درج ددة مد د التوافد د د

ع0د

وبالت ددالي س ددوف يص ددبح ليد دؤال)

الطالبات القدرم عمدط وضدع اىدداف الن سدي والسدعي الدط تثقيقيدا الندة اصدبح لدديي القددرم عمدط
في ذواتي عفتثقي الذات ىي عممية النضال والك ا مد اجدل جعدل قددرات وامكانيدات ومواىدا

ال رد تتثق

ويتطما ذل القدرم والر بة عمط وضع وتثقي االىداف ويمك تصدني يا عمدط انيدا

عالقة بالمشاعر التي ترتبط بمساعي واىتمامات عديدمد

ع2د

.

ويظيددر كددذل م د خددالل الجدددولع5دا ىنددا فرقددأ معنويددأ فددي دافعيددة االنجدداز الد ارسددي بددي

االختبدداري البعددديي لممجم ددوعتي الظابطددة والتجريبيددة ولص ددالح المجموعددة التجريبية وىددذا تع ددزوم
الباثثددة ال ددط المددنيج االرش ددادي الددذي خض ددعت ل ددة المجموعددة التجريبي ددة ودورم فددي زي ددادم دافعي ددة
الطالبات لالنجاز الد ارسدي نظد أر لالرشداد الدذي ثصدم عميدة خدالل فتدرم تن يدذ المدنيج ممدا جعميد

اكث ددر قددددرم وانددددفاع عمدددط انجد دداز ميدددامي الد ارس ددية لمثص ددول عمد ددط ال دددرجات الجي دددم اذ تشدددير
يدرى

الدراسات الط عإ ّ األفراد الذي يوجد لديي دافع مرت ع لمتثصيل يعممو بجدية أكبر مد
ويثققددو نجاثددات أكثددر فددي ثيدداتي وفددي مواقددف متعددددم مد الثيددام وعنددد مقارنددة ىدؤال) األفدراد
 - 1ط١ٙز واًِ رؼّ مرٌرٛظ١ح ٚرالرشا رٌٕفظ :ٟرالطىٕ ر٠ح ِزوش رالطىٕ ر٠ح ٌٍىراب  4222ص14
 - 4ؼظ ٓ١رت ٛر٠اع ٚرخز ْٚمرٌ رفؼ١ح ٚرٌذواء رٌؼااف ٟا :1ػّاْ رر رٌفىز ٌٍٕكز ٚرٌرٛس٠غ  4222ص414
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بم د ى د فددي مسددتواى م د القدددرم العقميددة ولكددني يتمتعددو بدافعيددة منخ ضددة لمتثصدديل وجددد أ

المجموع ددة األول ددط تس ددجل عالم ددات أفض ددل ف ددي اختب ددار الس ددرعة ف ددي انج دداز الميم ددات الثس ددابية
والم ظي دة وفددي ثددل المشددكالت ويثصددمو عمددط عالمددات مدرسددية وجامعيددة أفضددل كمددا أني د

يثققددو تقدددما أكثددر وضددوثا فددي المجتمددع والمرت عددو فددي دافددع التثصدديل واقعيددو فددي انتيدداز
ال ددرص بعكددس المنخ ضددي فددي دافددع التثصدديل الددذي يقبمدوا بواقددع بسدديط أو يطمثدوا بواقددع أكبددر

بكثير مد قددرتي عمدط تثقيقدود

ع0د

وىدو مدا يمكد ا يجعدل مدني قدادرات عمدط تصدور المسدتقبل

والنتالج التي ممك ا يثصم عمييا ويسعي الط مواجية الصعاا التي تتميز بانيدا ليسدت سديمة
او تتميددز بالتثدددي اذعويمتدداز األفدراد ذوو الدافعيددة العاليددة لإلنجدداز بقدددرتي عمددط وضددع تصددورات

مسدتقبمية معقولددة ومنطقيددة فددي تصدوراتي لممشددكالت التددي يواجيونيددا والتدي تمتدداز بأنيددا متوسددطة

الصعوبة ويمك تثقيقياد

ع2د

.

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 0-5االستنتاجات :

اظيرت النتالج ا ىنا فرقأ معنويدأ فدي م يدو الدذات ودافعيدة االنجداز الد ارسدي بدي االختبداري

القبم ددي والبع دددي لممجموع ددة التجريبيد دة ولص ددالح االختب ددار البع دددي مما يش ددير ال ددط فاعمي ددة الم ددنيج
االرشادي في تثسي م يو الذات والدافعية لالنجاز الدراسي لطالبات ىذم المجموعة.

اظيرت النتالج عد وجود فرو معنوية بي االختباري القبمي والبعدي فدي م يدو الدذات ودافعيدة

االنجاز الدراسي لممجموعة الظابطة وىذ يعود الط عد تمقي طالبات ىذم المجموعدة الدط االرشداد
الن سي الذي يعمل عمط تدعي ثقتي بان سي وتعري ي بقدراتي الط جانا عد ثصولي عمط

التشجيع والتعزيز الذي م شانة ا يرفع م دافعيتي لالنجاز الدراسي.

اظيدرت النتددالج ا ىنددا فرقددأ معنويددا فددي م يدو الددذات ودافعيددة االنجدداز الد ارسددي بددي االختبدداري
البع ددديي ولص ددالح االختب ددار البع دددي لممجموع ددة التجريبي ددة الت ددي تعرض ددت ال ددط الم ددنيج االرش ددادي
لمعالجددة تدددني اعتبددار الددذات وضددعف دافعيددة االنجدداز الد ارسددي وىذا يعددود الددط الت اعددل االيجددابي

الذي ابدتو طالبات المجموعة التجريبية في الت اعل مع المنيج مما ادى الط زيادم ثقتي بان سي

وشعورى بالك اية اضافة الط زيادم قدرتي عمط وضدع اىدداف الن سدي االمدر الدذي سداعد عمدط

تنمية دافعية االنجاز الدراسي لديي .
 2-5التوصيات :

ِ - 1ؽّ ؼظٓ http://www.fedu.uaeu.ac.ae/cej/issue16/primary 4223
ِ - 4ؽّ ػّزرْ http://www.almualem.net/maga/dafia.html 4222
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العمل عمط تشجيع المدرسات عمط االست ادم م المنيج المعد او العمل عمط تعديمدة بمدا يتناسدا

مع المستوى الن سي لطالباتي ومثاولة معرفة اثرم عمط تثصيل الطالبات في الدروس.

اجرا) المزيد م الد ارسدات المسدتقبمية فدي مجدال االرشداد والتددريا الن سدي لمطالبدات وفدي مختمدف

المراثل الدراسية لتوجية السمو وتنمية جوانا اخرى م الشخصية.

ضرورم توفير الظروف والمناخات التعميمية الداعمة لثدوا التعم ال عال الط جانا العمل عمدط
تنميدة قدددرات الطالبددات وتث يدز امكاندداتي االبداعيددة لينعكس ذلد ايجابيدأ عمددط معدرفتي بان سددي

ورفع دافعية االنجاز الدراسي لديي .

تاىي ددل وت دددريا المدرس ددات عم ددط اس ددتخدا مي ددارات االرش دداد الن س ددي لمطالب ددات مد د خ ددالل اع ددداد

الددورات التأىيميددة المتخصصددة فددي االرشدداد الن سددي مد قبددل اسدداتذم متخصصددي فددي ىددذا الجانددا
نظ أر لمدور الذي يمعبة الجاندا الن سدي فدي تعريدف الطالبدات بان سدي وامكاناتي وزيدادم ر بدتي

في التثصيل الدراسي.

الوصادر العزبٍت واالجٌبٍت:


رؼّ رش ١ػث رٌزؼ ُ١س٠ا جم ٌ ً١رالرشا رٌٕفظ ٟرٌرزت : ٞٛػّاْ رٌٛررق ٌٍٕكز ٚرٌرٛس٠غ 4221



رؼّ ِؽّ رٌشػث ٟم رالرشا رٌٕفظٔ-ٟظز٠اذٗ-رذعا٘اذِٗ-عاالذٗ ػّاْ رر س٘زرْ ٌٍٕكز
ٚرذٛس٠غ 4224
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رخ ص ِؽّ ػث رٌؽف١عمرٌرٛظٚ ٗ١رالرشا رٌٕفظ ٟف ٟرٌّعاي رٌز٠اض ٟا 1رٌما٘زج رر رٌفىز
رٌؼزت4224 ٟ



تٕ١اِ ٓ١تٍٚ َٛرخزْٚمذم ُ١١رٌطاٌة رٌرعّ١ؼٚ ٟرٌرى ٟٕ٠ٛذزظّح ِؽّ ٔثٛٔ ً١فً
ٚرخز ْٚرٌما٘زج رٌّىرة رٌّصز ٞرٌؽ ٠س 1193



ؼظ ٓ١رت ٛر٠اع ٚرخز ْٚمرٌ رفؼ١ح ٚرٌذواء رٌؼااف ٟا :1ػّاْ رر رٌفىز ٌٍٕكز
ٚرٌرٛس٠غ 4222



خٍ ً١رتزر٘ ُ١رٌظؼا رخ مِف َٛٙرٌذرخ ٚرٌرٛرفك ِٛ :لغ ظاِؼح رٌٍّه طؼ ٛوٍ١ح رٌرزت١ح لظُ
رٌرزت١ح ظاِؼح رٌٍّه طؼWWW.faculty .ksa.edu.sa.2008-2-14 ٛ



خٌٛح ٠ؽ ٝ١رٌفزٚق فِ ٟف َٛٙرٌذرخ تِ ٓ١عّٛػاخ رٌطٍثح رٌّضطزت ٓ١رٔفؼاٌ١أ ٚذ ٞٚصؼٛتاخ رٌرؼٍُ
ٚرٌّؼٛل ٓ١ػمٍ١أ رػالح تظ١طح ٚرٌؼا ِ : ٓ١٠كك ررطاخ -رٌؼٍ َٛرٌرزت٠ٛح 1111 4 42



رٚتزخ ر٠شٔٚز م تٕاء ذم ٠ز رٌذرخ ذزظّح ِ ررص رٌظٙزرْ رفٍ٘١ح :رٌظؼ٠ ٛح رر رٌىراب
رٌرزت4222 ٞٛ



ر٠ركار السررٚص ص مرٌكخص١ح ذزظّح طِ ١ؽّ غٕ : ُ١تغ ر رر رٌكزٚق ِىرثح رصٛخ ػٍُ
رٌٕفض رٌؽ ٠س 1191



ط١ٙز واًِ رؼّ مرٌرٛظ١ح ٚرالرشا رٌٕفظ :ٟرالطىٕ ر٠ح ِزوش رالطىٕ ر٠ح ٌٍىراب  4222ص14



شارٌشش١فز ٛ٘ٚرر ٍِّ١اْمِكى خ رفافاي ٚرٌّزر٘مٚ ٓ١يطاٌ١ة رٌّظاػ ج فٙ١ا ذزظّح ٔظّ١ح
رٔٚ ٚٚش ٗ٠ؼّ  ٞرفر ْ رٌعاِؼح رالر ٔ١ح 1191



شف١ك ػ ٔٚحم رٌ رفؼ١ح  -ػٍُ رٌٕفض رٌؼاَ  :ػ ّّاْ رر رٌّظ١زج ٌٍٕكز ٚرٌرٛس٠غ 4222



صاٌػ ؼظ ٓ١رٌما ر ٞم خصائص رٌّؼٍُ رٌفؼاي وّا  ٠روٙا اٍثح رٌّزؼٍح رٌصأ٠ٛح ٚػ لرٙا ت رفؼ١ح
رإلٔعاس :رطاٌح ِاظظر١ز غ١ز ِٕكٛرج ظاِؼح رٌ١زِٛن رفر ْ 422



صثاغ ؼظ ٓ١رٌؼعٚ ٍٟ١رخزْٚمرٌرمٚ ُ٠ٛرٌم١اص تغ ر ِطثؼح رٌرؼٍ ُ١رٌؼاٌ. 1112 ٟ



ػ ٔاْ ػّز رٌؼرِٚ َٛؽّ رؼّ رٌّٛف ٟمذاش١ز رطثاب رالػالح ٚرٌٛضغ رالظرّاػِٚ ٟىاْ رٌظىٓ فٟ
ِف َٛٙرٌذرخ ٌٍّؼٛل ٓ١ؼزو١ا ف ٟرالر ْ ِ :عٍح رٌثؽٛز رٌرزت٠ٛح ػّاْ رٌؼ  2رٌظٕح
رٌصاٌصح 1112




ػش٠ش ؼٕا رؤٔٚ ٚاظُ ٘اشُ رٌؼث ٞ ١م ػٍُ ٔفض رٌكخص١ح  :رٌّٛصً ِطاتغ رٌرؼٍ ُ١رٌؼاٌ1112 ٟ
فاْ رٌٓ١

ٛ٠تٌٛ

ب م "ِٕا٘ط ف ٟرٌرزت١ح ٚػٍُ رٌٕفض" ا4

ذزظّح ِؽّ ٔثٛٔ ً١فً ٚآخزرْ

ِ :ىرثح رالٔعٍ ٛرٌّصز٠ح رٌما٘زج . 1192


لاطُ ؼظ ٓ١صاٌػ مرٌكخص١ح ت ٓ١رٌرٕظ١ز ٚرٌم١اص ا : 1صٕؼاء رر رٌٕكز ٌٍعاِؼاخ 1117



ِؽّ رتزر٘ ُ١ػ ١مِم ِح ف ٟرالرشا رٌٕفظ ٟرٌما٘زج ِىرثح رالٔعٍ ٛرٌّصز٠ح 4222



ِؽّ رتزر٘ ُ١ػ ١مِم ِح ف ٟرالرشا رٌٕفظ ٟرٌما٘زج ِىرثح رالٔعٍ ٛرٌّصز٠ح 4222



ِؽّ رؼّ صٛرٌؽح مػٍُ ٔفض رٌٍؼة  :ػّاْ رر رٌّظ١زج ٌٍٕكز ٚرٌرٛس٠غ 4222

.
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http://www.fedu.uaeu.ac.ae/cej/issue16/primary 4223 ِٓؽّ ؼظ



.http://www.almualem.net/maga/dafia.html 4222 ِْؽّ ػّزر



1111 ح١ح رر رٌّؼزفح رٌعاِؼ٠ رالطىٕ رٟرٌؼ ض رٌٕفظٚ  رالرشاٟ مرٌّماتٍح فِّٛؽّ ِا٘ز ِؽ



ح١ز رٌرزتٛ تؽٟب فٛرطرخ رَ رٌؽاطٚ ح١ماخ رالؼصائ١رٌرطث: ّؼظٓ ِؽٚ ٓ١اط٠ غ٠ ٚ



1111 رٌٕكزٚ  رر رٌىرة ٌٍطثاػح:ًصٌّٛح ر١اض٠رٌز
4224 رٌٕكزٚ  ػّاْ رر رٌفىز ٌٍطثاػح: 1ػث رٌزؼّٓ ػ ص مػٍُ رٌٕفض رٌؼاَ اٚ ِٟطف لطاٛ٠



4224 رٌٕكزٚ  ػّاْ رر رٌفىز ٌٍطثاػح:َػث رٌزؼّٓ ػ صم ػٍُ رٌٕفض رٌؼاٚ ِٟطف لطاٛ٠



-Clanze, Foundations and Principles of Cuidence, Boston Allyn and Bacon, 1964.
-debora .R .sh .lauren .j.L.& Aaron.m .strategies toimprove percived competence in
children with visual impairments.review.35.2003.

-

-Tomlinson, T. Motivating students to learn, Berkley Mrcutrhan Publishing co1993.
-Petri, H; and Govern, J.Motivation: Theory, Research and Applications. Thomson
Wadsworth, Australia.1987.
-russel.B.L&ouvier.R.brief ognitive screening and self concepts for children with low
-intellectuil functioning .british journal of clinical psycolgy.41.2002.
-Zoo c. Creativity at Work: The Monitor on Psychology. The American
Psychological Association.1988.

)1( هلحق
هقٍاس تقذٌز الذاث
: رٌّ رطح

: ُرالط

: رٌفزع

: رٌصف
: رٌطاٌثحٟشذ٠ػش
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لٔ ّٟ١فظه ف ٟوً ِٓ رٌثٕ ٛرٌراٌ١ح ٚذٌه تٛضغ ئشارج √ ف ٟرٌع ٚي ذؽد رإلظاتح رٌر ٟذزٙ٠ا ِٕاطثح تإٌظثح
ٌه ػٍّا يْ ٘ذر ٌ١ض رِرؽأا ً ٚال ذٛظ تٗ ئظاتاخ صؽ١ؽح ي ٚخطأ تً ٠صف ِكاػزن رٌكخص١ح ٚؼظة
الزقن

غالبا

الفقزة

1

ٌ  ٞي٘ رف ِؽ ج ير ٠ذؽم١مٙا

4

يطرّرغ تاٌؼًّ ػٍ ٝرٌّّٙاخ ؼر ٝت ِ ْٚىافآخ ي ٚذكع١غ ِٓ ر٢خزٓ٠

3

يشؼز تإٔٔ ٟؼز ف ٟرٌرؼث١ز ػٓ ِكاػز ٞرٌؽم١م١ح ئسرء ر٢خزٓ٠

2

يطرّرغ تّّارطح ذفى١ز ٞرٌخاص ٚتاذخاذ لزرررذ ٟرٌخاصح

2

يطرط١غ يْ يػرزف تافخطاء ي ٚرٌٙشرئُ  ْٚيْ يشؼز تإٔٔ ٟفاشً

2

يطرط١غ يْ رلثً رالخر فاخ ف ٟرٌزي ٞت  ْٚيْ رشؼز تاإل٠ذرء

7

يطرط١غ يْ رلثً ٘ ٠ح ي ٚئازرء ت  ْٚيْ ررذثه ي ٚرشؼز تاْ ػٍ ٟيْ يٚضػ
ي ٚيْ يػط ٟش١ئا تاٌّماتً

9

يطرط١غ يْ رضؽه ِٓ ٔفظ ٟت  ْٚيْ رشؼز تاٌّٙأح ي ٚرالٔؽطاا

1

ال يذز ف ٟرٌرؼث١ز ػٓ آررئٚ ٟلٕاػاذ ٟؼر ٝػٕ ِا ذخرٍف يررء ٚلٕاػاخ
سِ ئٟ

12

يطرط١غ يْ رؼى ٟلصح ػٓ ٔفظ ٟت  ْٚيْ يِ ً١ئٌ ٝرٌرفاخز ي ٚرٌ ػا٠ح ٌٕفظٟ

11

يرؼة تاٌرؽ ٠اخ رٌع  ٠ج ٚيٚرظٙٙا تصمح

14

يذؽًّ رٌّظإ١ٌٚح ئسرء ذصزفاذ ٟي ٚيػّاٌ ٟت ال ِٓ يْ يٌ َٛر٢خز ٓ٠ف ٟؼاٌح
رٌفكً

13

يو ْ ّٛيص لاء تظٌٛٙح ٚتكىً اث١ؼٟ

12

غاٌثاً ِا يو ْٛطؼ ١رً تىٌٛ ٟٔٛؼ ٞ

12

يِ ً١ئٌ ٝرٌصمح تا٢خزٓ٠

12

يطرط١غ يْ يػرزف تؼٛ١ت ٟي ٚذمص١زٚ ٞتافش١اء رٌر ٌُ ٟيػٍّٙا تكىً ظ١

17

ال ئشػط ِٓ ازغ رفطئٍح ي ِٓ ٚاٍة رٌّظاػ ج ػٕ ِا يؼراض ئٌ ٝذٌه

19

ال يِ ً١ئٌ ٝرٌمٍك تكأْ ِا ٠خثئٗ رٌّظرمثً

11

يظ ِٓ رٌظ ًٙيْ يطاِػ ر٢خزٚ ٓ٠ال يؼًّ ضغٕ١ح ٔؽُ٘ٛ

42

ٌ  ٞػ وث١ز ِٓ رفص لاء
هلحق()2
هقٍاس دافعٍت اإلًجاس

رالطُ :

رٌّ رطح :

رٌصف :

رٌفزع :

ػش٠ش ٞرٌطاٌة:

أحٍاًا

ًادرا
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٠زظ ٝت١اْ ِ  ٜرٔطثاق ٘ذٖ رٌؼثاررخ ػٍ ٝطٍٛن رإلٔعاس ٌ ٠ه تٛضغ ئشارج √ ف ٟرٌّزتغ رٌّماتً ٌىً فمزج
ػٍّا يْ ٘ذر ٌ١ض رِرؽأا ً ٚال ذٛظ تٗ ئظاتاخ صؽ١ؽح ي ٚخطأ
الزقن

تٌطبق

الفقزة

ال تٌطبق

تٌطبق إلى
حذ ها

1

ئذر ت يخ تؼًّ ال رذزوٗ ؼر ٝيوٍّٗ

4

رشؼز تإٔٔ ٟرِرٍه ل رج ػٍ ٝرٌصثز

3

ئا ٌظد صثٛررً

2

يؼة رٌم١اَ تافػّاي رٌر ٟال ذرطٍة ظ ٙرً وث١زرً

2

يشؼز تاًٌٍّ ٚرٌرؼة تؼ فرزج لص١زج ِٓ ت ر٠ح رٌؼًّ

2

يشغً ٔفظ ٟتؼًّ آخز ػٕ ِا يظ رٌؼًّ رٌذ ٞيل َٛتٗ صؼثا ً

7

يؼة رٌم١اَ تافػّاي رٌر ٟال ٠رطٍة ئٔعاس٘ا ٚلرا ً اً ٠ٛ

9

يصز ػٍ ٝئذّاَ رٌؼًّ ئذر واْ صؼثا ً

1

يذٛلف ػٓ ئذّاَ ِا يل َٛتٗ ِٓ ػًّ ػٕ ِا ذٛرظِ ٟٕٙكى خ
ٚصؼٛتاخ

12

يذؽًّ رٌّكى خ ٚرفػثاء رٌر ٟيٚرظٙٙا

11

يذعٕة ذؽًّ رٌّظإ١ٌٚاخ

14

يٍِه رٌؼشَ ٚرٌرصّ ُ١ػٍ ٝرٌفٛس ف ٟي٠ح ِٕافظح

13

يتذي ظ ٙرً لٍ ً ١ف ٟذؽم١ك ٘ ف ذ ٞلّ١ح

12

يػًّ طاػاخ ئضاف١ح إلذّاَ رٌؼًّ رٌذ٠ ٞؼطٌٟ ٝ

12

يؤظً ِا يل َٛتٗ ِٓ ػًّ ٌٛلد آخز

12

ئعش رفػّاي رٌّٛوٍح ئٌ ٟتكىً صؽ١ػ

17

يل َٛتؼًّ رفش١اء لثً رٌرفى١ز تٙا ظ ٠ا ً

19

يذعٕة ذؽ  ٞر٢خز ٓ٠ف ٟػٍّ ٟػٍِّٙ ٝح ِا

11

يل َٛتؼًّ وً ِا ٠طٍة ِِّٕٙ ٟا وأد رظح صؼٛترٗ

42

يطؼٔ ٝؽ ٛرٌٕعاغ فٔٗ ٠ؽمك ٌ ٟرالؼرزرَ
هلحق()3

االجزاأث االرشادٌت واستزاتٍجٍاث الوستخذهت لوعالجت هشكلتً تذًً اعتبار بالذاث وضعف الذافعٍت لالًجاس
الذراسًٌ( :طبق هي قبل الوذرساث):
 -1رطرخ رَ رفٔكطح رٌر ٟذظاػ ػٍ ٝرٌرفاػً رٌٕكط ِغ رٌّا ج رٌ ررط١ح
 -4ذؼش٠ش رٌّا ج رٌ ررط١ح تافِصٍح ٚرٌكٛر٘ ٚرٌؼزٚض رإل٠ضاؼ١ح رٌك١مح
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 -3رطرخ رَ رٌٛطائً رٌّظأ ج ِٓ يشزاح فٚ ٛ٠ ١يشزاح طّؼ١ح ئضافح ئٌ ٝرٌصٛر ٚرٌٍّصماخ ٚرٌزطَٛ
ٚرفشىاي ٚرٌع رٚي ٚرٌمٛرئُ
 -2س٠ا ج رٌرفاػً ت ٓ١رٌّؼٍّح ٚرٌطاٌثاخ ِٓ خ ي رالطرّاع تكىً ظ ٌٍ ٞطاٌثح ٚرػطائٙا رٌصمح تطزغ ررٙ٠ا ْٚ
خٛف ر ٚذز
 -2ذم  ُ٠رٌرؼش٠ش رٌّرىزر رٌّٕاطة ٌٍطاٌثاخ ٚفك رؼر١اظاذُٙ
 -2س٠ا ج ٚػ ٟرٌطاٌثاخ ٌٍ ٙف ِٓ رٌرؼٍُ
 -7س٠ا ج ِثا رج رٌطاٌثاخ ٚطؼٌ ٓٙ١رؽم١ك رإلٔعاس
 -9س٠ا ج رٌفزص رٌرؼٍ١ّ١ح رٌّإ ٠ح ئٌ ٝرٌٕعاغ ِصً رالطئٍح رٌّٕٛذظ١ح ٚو١ف١ح رالظاتح ػٍٙ١ا ٚرٌّٛر رٌر ٟذؽراض رٌٝ
ذزو١ش روصز ػٕ رٌمزرءج
 -1ؼس رٌطاٌثاخ ػٍ ٝرإلظاتح ػٍ ٝرفطئٍح رٌر ٟذٍ ٟوً ٚؼ ج ررط١ح ٚذٌه ب-:
ي-

رطرصارج رٌطاٌثاخ ٌؽً رفطئٍح رٌصؼثح ِغ رػطائ ٓٙرشاررخ ٌّفاذ١ػ رٌؽً ٚرٌّىافأج ٌصاؼثاخ رٌؽً
رٌصؽ١ػ

ب -ئسرٌح ِكاػز رٌؼشٌح ٌ  ٜرٌطاٌثاخ ِٓ خ ي رٌرٛرصً ٚرٌرفاػً ت ٓ١رٌّؼٍّح ٚرٌطاٌثاخ ؼر ٝتؼ رٔرٙاء
رٌؽصح رٌ ررط١ح ٚس٠ا ج رٌؼ لح رٌؽّ١ّ١ح ت ٓ١رٌّ رطح ٚرٌطاٌثح ٌى ٟذكؼز تأٗ الذٛظ ؼٛرظش ػاٌ١ح
تٕٙ١ا ٚت ٓ١رٌّ رطح ػٕ ِا ذؽراض رٌٙ١ا ف ٟرِٛر ل ذى ْٛالذخص رٌّا ج رٌ ررط١ح
خ -شؼٛر رٌطاٌثاخ تاإلٔراظ١ح ٚرٌزضا رٌٕفظ ٟػٓ ل ررذٌٕ ٓٙعاؼ ٓٙف ٟؼً رفطئٍح
ز -ذٛف١ز ذغذ٠ح ررظؼح ٌٍطاٌثاخ
 -12ذٛف١ز رٌع ٛرٌّ رط ٟرٌّٕاطة ِٓ رٌزػا٠ح ٚرال٘رّاَ رٌؼٍّٚ ٟرٌصؽٚ ٟرالِٛر رٌؼائٍ١ح ٚؼر ٝرٌكخص١ح
 -11ذش ٠ٚرفً٘ ترمار٠ز ٚر٠ح ػٓ ي رء رٌطاٌثاخ ِٚظرٛر٘ٓ رٌ ررطٟ
 -14رؼرزرَ رٌطاٌثاخ ٚذم ٠ز٘ٓ ٚرفغ رٌزٚغ رٌّؼٕ٠ٛح ٌ ٓٙ٠
 -13ػ َ ذظف ٗ١ري ٞرٌطاٌثاخ ٚرؼرمارٖ ؼر ٌٛٚ ٝواْ تظ١طأ ٚرّٔا ذٛظٙ١ح رٌ ٝرالذعاج رٌصؽ١ػ تاطٍٛب ذزتٞٛ
ٞ ٚٚ
 -12ذمثً ئظاتح رٌطاٌثاخ ؼر ٌٛ ٝوأد خطأ تطز٠مح ر٠عات١ح ٚئػطاء رٌعٛرب رٌصؽ١ػ ت  ْٚئؼزرض رٌطاٌثاخ
 -12ػ َ رتط ظ ررج رٌطاٌثاخ ٚرٌع ٛٙرٌ ررط١ح تاٌرؽص ً١رٌ ررط ِٓ ٟخ ي رشؼار رٌطاٌثاخ تاْ رٌّ ُٙر٢ٚ
٘ ٛرٌرؼٍُ لثً رٌ رظح
 -12ئػطاء فزصح رٌّكاروح ٌعّ١غ ااٌثاخ رٌصف ٚػ َ رٌرزو١ش ػٍ ٝفئح ِؼٕ١ح ٚرْ رٌعّ١غ ٠ؽظ ٝتٕفض
رٌ رظح ِٓ رال٘رّاَ
 - 17ذم ُ١١ي رء رٌطاٌثاخ ٚئت رء رإلػعاب تٗ ٌرؽف١ش٘ٓ ػٍ ٝرالطرّزرر
 -19رالترؼا ػٓ رفٌفاظ رٌر ٟذمرً رٌ رفؼ١ح ٌ  ٜرٌطاٌثاخ ِصً ػثارج ِرخٍفح تط١ئح رٌرؼٍُ

ي ٚي ٞػثارج ذٛؼٟ

تؼعش٘ا ي ٚذٕاي ِٓ وزرِرٙا  ِٓٚذم ٠ز٘ا ٌذرذٙا
 -11رٌرمزب ٌٍّرؼٍّاخ ٚذؽث١ث ٓٙف ٟرٌّؼٍّح فاٌّرؼٍّح ذؽة رٌّا ج ٚذش ر رفؼ١رٙا ٌرؼٍّٙا ئذر يؼثرٙا ِ رطرٙا
 -42يْ ذرصزف رٌّ رطح وّٕٛذض ٌٍّرؼٍّاخ ف ٟرإللثاي ػٍ ٝرٌّطاٌؼح رٌخارظ١ح ٚرٌعٍٛص ِؼ ٓٙف ٟرٌّىرثح

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة
المجلذ الثالث – العذد الثاني
1022

29

الثقافة الرياضية

 -41رطرخ رَ يطاٌ١ة رٌر١ٙئح رٌؽافشج ػٕ ت ء رٌؽصح ي ٚرٌخثزج ِصً لصص رٌّخرزػٚ ٓ١رفطئٍح رٌر ٟذ فغ ئٌٝ
رٌؼصف رٌذٕ٘ٚ ٟرٌؼزٚض رٌؼٍّ١ح رٌّص١زج ٌٍ ٘كح ٚرالترؼا ػٓ رالطٍٛب رٌزٚذٚ ٟٕ١رٌّركٕط ف ٟرٌرؼاًِ ِغ
رٌطاٌثاخ
 -44يْ ذٕمً رٌّ رطح شؼٛر رال٘رّاَ ٚرٌزػا٠ح ٌىً ااٌثاذٙا ٚتخاصح رٌطاٌثاخ رٌ ذٛ٠ ٟرظ ٓٙصؼٛتح وث١زج فٟ
رٌرٛرصً
 -43ذّٕ١ح رٌكؼٛر تاٌ٠ٛٙح ٚرٌٛػ ٟرٌذرذ ٟرٌٛرضػ ٌٍكخص١ح رٌر ٟذزغة:
ي-

ف ٟيْ ذى ْٛػٍٙ١ا ي ٚذزغة ف ٟذؽم١مٙا ف ٟرٌّظرمثً  ً٘ٚرٔٙا ذرٕاطة ِغ ل ررذٙا ر ٚال ٟ٘ ً٘ٚ
ِٕطم١ح رَ ال

ب -ذظرط١غ رٌّ رطاخ ذكع١غ رٌطاٌثاخ ػٍ ٝرِر ن ٘ذر رٌرصٛر تؼ ١رٌّ ٌٍ ٜكخص١ح ِٓ خ ي
ِظاػ ذ ٓٙػٍٚ ٝضغ ي٘ رف فٔفظٚ ٓٙرإلفا ج ِٓ رإلِىأ١اخ ٚرٌّصا ر رٌّراؼح ٌرؽم١ك ٘ذر رٌرصٛر
خ -ذم ّٔ ُ٠اذض ِٓ رٌكخص١اخ رٌٕاظؽح رٌرّ٠ ٟىٓ ٌٍطاٌثاخ رالؼرذرء تٙا ٚذمّص ي ٚرر٘ا
ِ -42ظاػ ج رٌطاٌثاخ ػٍ ٝرٌرفى١ز رٌّٕطمٚ ٟف ُٙذٚرذٓٙ
 -42ذكع١غ رٌىفاءج ٚرالطرم ي ٚرالطرّراع تاٌؼًّ ٚذٌه ػٓ از٠ك:
ي-

ِظاػ ج رٌطاٌثاخ ػٍ ٝذٛلغ رٌّكى خ ٚرْ رٌؽ١اج الذخٍ ِٓ ٛرٌصؼٛتاخ ٚف ٟذعٕة رفخطاء ٚفٟ
رٌؽفاظ ػٍ ٝرٌكعاػح ٚف ٟرٌرفى١ز تطز٠مح ٚرضؽح

ب -ذؼٍ ُ١رٌطاٌثاخ يْ ٠زغثٓ تإٌعاغ ٚيْ ٠ىٓ ػٕ ذٛلغ ر٢خزٚ ٓ٠يْ ٠ظرّرؼٓ تؽ١اذٚ ٓٙيْ ٠ؼرّ ْ ػٍٝ
ذٚرذٓٙ
خ -ل١اَ رٌّ رطاخ ترىٍ١ف رٌطاٌثاخ تٛرظثاخ ٚيػّاي تظ١طح ٌ١مّٓ تٙا ٚيْ ٠ىٓ لا ررخ ػٍ ٝئذّاِٙا ٚيْ
٠ؽصٍٓ ػٍِ ٝىافآخ ٚئازرء ِٕاطة
ز -يْ ذّر غ رٌّ رطاخ رٌعشء رٌصؽ١ػ ِٓ ذصزفاخ رٌطاٌثاخ ٚال ذرٛلغ ِٕ ٓٙرٌىّاي
 -47ذؼٍ ُ١رٌطاٌثح يْ ذصثػ يوصز ذّ١١شر فاٌّٛرلف رٌر ٟال ذؽظٓ رٌؼًّ فٙ١ا ّ٠ىٕٙا يْ ذرزن رٌم١ا ج ٌغ١ز٘ا يِا
رٌّٛرلف رٌر ٟذٕاطة ل ررذٙا فّ١ىٕٙا يْ ذصثػ فٙ١ا يوصز ط١طزج ٚذفٛلا
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هلحق()4
استزاتٍجٍاث التذخل اإلرشادي لوعالجت هشكلتً تذًً اعتبار بالذاث وضعف الذافعٍت لالًجاس الذراسً
(ٌطبق هي قبل اولٍاء االهىر والعائلت)
٠زظ ِٓ ٝرفً٘ رإلا ع ػٍ٘ ٝذٖ رٌخطٛرخ ٚرفطاٌ١ة رٌر ٟذؼاٌط ِكىٍر ٟذ ٔ ٟرػرثار رٌذرخ ٚذش ِٓ ٠رفؼ١ح
رٌطاٌثاخ ٌٍ ررطح ٚرإلٔعاس-:
 -1ذكع١غ رٌطاٌثاخ ػٍ ٝذؽًّ رٌّظإ١ٌٚح ٚرٌكؼٛر تاٌّم رج ػٍ ٝر رء رال ٚرر رٌّطٍٛتح ِٕ ٓٙتكىً رئُ
 -4ذؼٍ ُ١رٌطاٌثاخ ػٍ ٝيطٍٛب رٌرؼٍُ رٌذرذ ٟف ٟؼً ِؼظُ ر ٚظّ١غ رٌّكى خ رٌر ٟذٛرظٓٙٙ
 -3رطرخ رَ ٔظاَ ؼٛرفش ل ٞٛف ٟؼاٌح ؼً ِكىٍح ِؼٕ١ح تإٌظثح ٌٍطاٌثح ٔفظٙا رِ ٚكىٍح رخً رٌؼائٍح ٚوذٌه فٟ
ؼاٌح ذؽم١ك رٌٕعاغ ِصً رٌصٕاء رٌٍفظٚ ٟس٠ا ج رٌّصزٚف ٚئلاِح رٌؽف خ ي ٚرٌذ٘اب ئٌٙ١ا ِكا٘ ج رٌرٍفاس
س٠ا ج رٌٛلد رٌّخصص ٌٍرظٍ١ح رٌم١اَ تزؼٍح رٌِ ٝىاْ ذؽثح رٌطاٌثح ٚذزذاغ ف ٗ١ي ٚس٠ارج خاصح

رٌخ

 -2ذؼٍ ُ١رٌطاٌثاخ رالطرزرذ١ع١اخ رٌفؼّاٌح ٌش٠ا ج رٌ رفؼ١ح ٚرٌر ٟذرّصً ف-:ٟ
ي -ذؼٍ ُ١رٌطاٌثاخ ازق ِرؼ ج ٌضثط رٌذرخ فٔٙا ذؽظٓ ِف َٛٙرٌذرخ ٚرإلٔعاس واْ ذىِ ْٛمرٕؼح تّا
ٌ ٙ٠ا ِٓ رِىأاخ ظظّ١ح ٚػمٍ١ح ِٚا ٠ح ٚرْ الذٕظز ٌّا ٘ ٛػٕ غ١ز٘ا ٚرّٔا ذمرٕغ تّا ٌ ٙ٠ا ٚذؽاٚي
رالطرفا ج ِٕٗ
ب -ذؼٍ ُ١رٌطاٌثاخ ػٍ ٝو١ف١ح ِماِٚح رٌّكرراخ طٛرء ِٕٙا رٌخارظ١ح ٚذكًّ وً ِاِٛظ ٛف ٟرٌث١ئح
رٌّؽ١طح ٚرٌ رخٍ١ح ِصً رالفىار رٌر ٟذ ٚر ف ٟرٌزرص وأطٍٛب ٔؽ ٛذزو١ش يفضً
ّ
شؼٛر٘ٓ
خ -ذؼٍ ُ١رٌطاٌثاخ ػٍ ٝرالطرزخاء رٌؼضٍٚ ٟرٌٚ ٙء ػٓ از٠ك رٌرفى١ز ترخ ١خ طارّج ٌ ٜ
تاٌمٍك ٚػ َ رٌرزو١ش
ز -ذؼٍ ُ١رٌطاٌثاخ ػٍ ٝضثط رٌّص١زرخ ِصً ف ٟرٌغزفح رٌخاصح رخً رٌث١د تؽ١س ذىِ ْٛصً غزفح
رٌ ررطح فمط ٚال ٌكٟء آخز ؼر ٝذظرط١غ رٌرزو١ش تكىً ظ ١يِا رٌمزرءج ٌ طرّراع ٚيؼ َ رٌ١مظح
ٚغ١ز٘ا ٠عة يْ ذرُ فِ ٟىاْ آخز
ضِ -ظاػ ج رٌطاٌثح ػٍ ٝرْ ذؽ ػ ِؼ ِٓ ٓ١رٌظاػاخ ٌٍ ررطح فمط ِٚزرظؼح ِاِ٘ ٛطٍٛب ِٕٙا ّ٠ىٓ
رطرخ رَ طاػح رٌّٕثٗ ٌرظع ً١رٌٛلد رٌّظرغزق ف ٟرٌ ررطح ٚئذر شؼزخ رٌطاٌثح تإٌؼاص يشٕاء رٌ ررطح
ّ٠ىٓ يْ ذأخذ فرزرخ ررؼح لص١زج ي ٚرطرخ رَ ئضاءج ل٠ٛح ػٍ ٝرْ ٠رُ رٌراو ِٓ ِ  ٜرطرفا ذٙا ِٓ
٘ذر رٌٛلد ف ٟرٌ ررطح ِٓ خ ي طإرٌٙا ػّا لزرذح ٚرالطرّاع ٌّا ؼفظرح تؼ ٔٙا٠ح ذٌه رٌٛلد رٌّؽ
 -2يْ ٠إشز رفً٘ ػٍ ٝرٌّ رطح ٌرصثػ يوصز ئشارج ٚذٌه ػٓ از٠ك-:
ي -رٌش٠ارخ رٌّرىزرج ٌٍّ رطح ت ٓ١فرزج ٚيخزٜ
ب -ػُ ِٛرسٔح رٌّ رطح
خ -ؼضٛر رإلؼرفاالخ رٌر ٟذمّٙ١ا رٌّ رطح ت ٓ١ؼٚ ٓ١آخز
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 -2يْ ذى ْٛذٛلؼاخ رفً٘ ِٓ رفتٕاء ِٕاطثح ٌم ررذِٛٚ ُٙضٛػ١ح ٚئ٠عات١ح ٚغ١ز ِزذفؼح ر ٞرْ ال٠طٍة رالً٘
ِٓ تٕاذ ُٙرْ ٠ؽصٍٓ ػٍ ٝرظاخ ػاٌ١ح ظ ر ٚروصز ِٓ ِظرٛر٘ٓ رٌؽم١مٟ
 -7ذعٕة ذٛظ ٗ١رٌٕم ئٌ ٝذرخ رٌطاٌثح ػٕ ِا ذمغ ف ٟرٌخطأ ٚيْ ٠ى ْٛرٌٕم ِٛظٙا ئٌ ٝرٌؼًّ ١ٌٚض ئٌ ٝرٌكخص
ٔفظٗ
 -9ذعٕة رفطزج فطاٌ١ة رٌٕثذ ٚرٌىزٖ ٚرإلّ٘اي ٚرٌرؽم١ز ٚرٌ الي رٌشرئ ٌثٕاذٚ ُٙػ َ رٌرّ١١ش ت ٓ١رالتٕاء
 -1ػ َ رٌضغط رٌشرئ ػٍ ٝرفتٕاء ٌش٠ا ج ِظر ٜٛرٌرؽصٚ ً١رْ ٠عؼٍٛر ٌٚ ُٙلرأ ٌٍزرؼح ٚرالطرّراع
 -12ػ َ رطرؼّاي يطاٌ١ة ذرظُ تاٌمٛج ٚرٌخٛف ٚرٌؼٕف ٚرٌك ج
 -11يْ ٠ى ْٛرفً٘ ل ٚج ّٛٔٚذظا ٌألتٕاء ِٓ خ ي رٌع ٠ح ف ٟرٌؼًّ ٚرؼرزرَ رٌذرخ
 -14يْ ٠ظٙز رفً٘ ر٘رّاِ ُٙترؼٍ ُ١تٕاذ ِٓ ُٙخ ي طإرٌ ٓٙػّا رطٕٗ ٚػٓ رٌّكاوً رٌ ررط١ح رٌر٠ ٟؼأٓ١
ِٕٙا ٚوذٌه رؼر١اظاذ ٓٙرٌ ررط١ح ػٍ ٝرخر ف رشىاٌٙا

