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مقدمة

تنميـة فـيشريكا في العملية التعليمية وعنصرا مهمـا تعد األسرة 

المدرسة دافعية الطلبة نحو التعلم وتهيئة المناخ الذي يسهل مهمة

.رةبفضل أساليب التنشئة االجتماعية التي تقوم بها األس

ــاء وت ــر كبيــر فــي تشــكيل وتطــوير شخصــية األبن كــوين لألســرة أث

هم علـى اتجاهاتهم اإليجابية نحو التعلم و تنمية مواهبهم ومساعدت

.اكتشاف قدراتهم وتحديد أهدافهم وبناء ثقتهم بأنفسهم

اديـة لألسرة دور في تـوفير أهـم متطلبـات األبنـاء واحتياجـاتهم الم

تهم علـى دورها الكبير قي متابعة األبناء ومساعدواليخفىوالمعنوية 

.التعلم سواء المباشر أو عن بعد الستمرار تعليمهم وتفوقهم
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الوظيفة االجتماعية

الوظيفة الوطنية

1:الوظيفة البيولوجية

2

3الوظيفة التربوية

الوظيفة االقتصادية 4

5الوظيفة النفسية
6

7الوظيفة الترويحية

وظائف األسرة
: تقوم األسرة كمؤسسة اجتماعية بعدة وظائف منها

المحافظة على النسل •

اعية إعداد األبناء للتفاعل مع الحياة االجتم•

تعويد األبناء على أداء العبادات•
ة تربيتهم على األخالق والقيم اإلسالمي•

واحترام عادات وتقاليد المجتمع 
الحرص على تعليم األبناء •
عام الط)توفير االحتياجات المادية لألبناء •القدوة الحسنة لألبناء •

( والشراب واللباس والمسكن

تحقيق التوازن النفسي لألبناء•
أنفسهم تكوين شخصية األبناء وبناء ثقتهم ب•

بما يحقق ذواتهم في جميع مراحل نموهم 
بناء تعزيز االنتماء وقيم المواطنة لدى األ•
اإلشادة بمنجزات الوطن وجهوده •
من تذكير األبناء بأهمية المحافظة على أ•

وطنهم واستقراره ومقدراته وممتلكاته
والدفاع عنه

نية تربيتهم على االعتزاز بهويتهم الوط•
واحترام علم الوطن وترديد النشيد 

الوطني معهم في المناسبات الوطنية

م مساعدة األبناء على استثمار وقت فراغه•
باللعب وممارسة األنشطة والهوايات 
ل المحببة لهم توجيههم الستخدام وسائ

التقنية بشكل إيجابي ونافع
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مفهوم الدافعية
وا في مسيرة الحياة نرى نمـاذ  ألشـخاص مـن جميـع األعمـار وبمختلـف المسـتويات حققـ

رياضـية إنجازات و نجاحات في جميع المجاالت التربوية والعلمية واألسـرية واالقتصـادية وال
والفنية وغيرها من جوانب الحياة المهنية وكل منهم لـه أهـداف ومبـررات وأسـباب وبواعـ 
أو تحركه وتحفزه فمنهم من يحركه حـب اإلنجـاز والتفـوق ومـنهم مـن يحركـه حـب التقـدير

إنسانية الحصول على األموال أو الشهرة أو تحقيق قيم سامية دينية أو اجتماعية أو وطنية أو
لدافعية؟فما هو مفهوم ا, كل تلك القوى التي تحرك الفرد لإلنجاز تسمى دوافع , أو غير ذلك

ركــه عمليــة عقليــة تنشـل الســلوك األكــاديمي وتح: الدافعيـة
بأنهـا وتوجهه وتحافظ على استمراريته كمـا توصـف الدافعيـة

طاقة أو محرك تمكن الفرد من اختيار أهداف معينـة والعمـل
وتكــون الدافعيــة داخليــة أو خارجيــة بحســب, علــى تحقيقهــا

.العوامل المؤثرة بها

فـي مستوى محدد من األداء أو الكفايـة: التحصيل الدراسي
العمل الدراسـي ويقـيم مـن قبـل المعلمـين أو عـن طريـق 

ل عليـه االختبارات المقننة أو كليهما وهو التقدير الذي يحص
يـة الطالب بناء على أدائه المدرسي المـوزع علـى فتـرات زمن

.محددة

ي انخفــاأ أو تــدني نســبة التحصــيل الدراســ: التــأخر الدراســي
كثـر للطالب دون المستوى العادي أو المتوسل لمادة دراسية أو أ

امــل نتيجــة ألســباب وعو, مقارنــة بالمســتوى الدراســي المتوقــع
البيئـة ومنهـا مـا يتعلـق ب, متعددة منها ما يتعلق بالطالب نفسـه

.األسرية واالجتماعية والدراسية
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أهمية الدافعية 

1

2

3

4

يـره, تساعد الفـرد علـى زيـادة معرفتـه بنفسـه وبغ
وتدفعــه إلــى التصــرف بمــا تقتضــي الظــروف 

.والمواقف المختلفة

فات تجعل الفرد أكثر قدرة على تفسير تصر
.اآلخرين

نسـاني تساعد الدوافع على التنبؤ بالسـلوك اإل
إذا ُعرفــت دوافعــه ويمكــن توجيــه الفــرد إلــى

.السلوك الصحيح والمناسب 

.تعد ضرورة أساسية لحدوث التعلم

أنواع الدوافع
تتعدد أنواع الدوافع منها ما هو داخلي, ومنها ما هو خارجي 

حيـ  الدوافع التي يكون مصدرها المتعلم نفسـه: الدوافع الداخلية
شـعور إلرضـاء ذاتـه و سـعيار وراء ال, يقدم على التعلم برغبة داخليـة 

. بمتعة التعلم

, المعلـم)الـدوافع التـي يكـون مصـدرها خارجيـار : الدوافع الخارجية
(األسرة, األقران, إدارة المدرسة
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:(Goals)األهداف

(  Interests: )الميول واالهتمامات

:البيئة المدرسية
(School Environment  )

الكفاءة الذاتية للتعلم واألداء

:  العادات الدراسية
(Study Habits)

البيئة األسرية 

التوجه الداخلي نحو الهدف-
التوجه الخارجي نحو الهدف-

– Self:)الثقة بالنفس- Confidence)
Challenge):)التحدي-
(Critical Thinking:)التفكير الناقد -

(  Cognitive Curiosity:)الفضول المعرفي-

Organization):)التنظيم-
:(Rehearsal)التدرب-
Study Environment):)بيئة الدراسة -

:  المشاعر واالنفعاالت
(Emotions And Feelings)

(اعالفرح واالستمت)المشاعر اإليجابية -
قلق االختبار-

العوامل المؤثرة
في الدافعية

33 8



ديد األفراد الناجحون يضعون أهدافهم ويسعون لتحقيقها إذ يعد تح:  (Goals)األهداف-أوال 
ديهم, األهداف من قبل الطلبة أنفسهم من العوامل المهمة في تنميـة الدافعيـة الداخليـة لـ

ذا مـاذا سـتنجز هـ) ويمكن أن يتم ذلك من خالل تدريبهم على وضع أهداف قصيرة المدى 
( ؟ما المسـار الـذي سـتختاره فـي المرحلـة الثانويـة), وأهداف متوسطة المدى (األسبوع ؟ 

حـو وينقسـم التوجـه ن, (؟ماذا ترغب فـي أن تكـون فـي المسـتقبل )وأهداف بعيدة المدى 
:األهداف إلى قسمين 

ليـات الدوافع الداخلية للطالب تتضح فـي أداء المهمـات والعم: التوجه الداخلي نحو الهدف
بهـا التعليمية التي تكمن في توقعات وبواع  ومحفـزات وطموحـات داخليـة وقـيم يـؤمن

أن يتعلم بهـدف وتدفعه لالهتمام بالتعلم ورفع مستواه التحصيلي باستمرار وبشكل أفضل ك
. زيادة المعرفة والخبرات وحب االتقان في أداء المهمات 

ليـات الدوافع الخارجية للطالب تتضح في أداء المهمات والعم: التوجه الخارجي نحو الهدف
ق مكاسب التعليمية التي تكمن في بواع  ومحفزات وطموحات واهتمامات شخصية لتحقي

ومنافع منها إظهار قدراته أمام األخـرين أو الحصـول علـى درجـات عاليـة , أو لنيـل التقـدير
.والتكريم المادي والمعنوي أو االلتحاق بالتخصص الذي يريده 

هي شعور داخلي بالسعادة والرضا عند القيام بـأداء (: Interests)الميول واالهتمامات : ثانيا
عمل أو نشاط معين أو مجموعة من النشاطات تدل على حـب الفـرد وانجذابـه ألداء العمـل 

ــة ــرة ممكن ــه ألطــول فت ــد واالســتمرار في ــذل أقصــى الجه ــول . واســتعداده لب وتعمــل المي
لـى واالهتمامات على توفير المعلومات المتعلقة بالهـدف , كمـا أن اهتمـام الفـرد يسـاعد ع

ن واالهتمـام واحـد مـ. التركيز على حل المشكلة, ومعالجة المعلومـات, والـتحكم والضـبل
ون مجموعة من الدوافع التي قد تنـت  عـن سـلوك مـدفوع داخليـا, وبالتـالي يمكـن أن يكـ

.االهتمام الفردي محددا للدافعية الداخلية

ات التي تمكن تشير الكفاءة الذاتية إلى القدرات والمهار: الكفاءة الذاتية للتعلم واألداء:ثالثا 
: ومن ذلك . الطالب من أداء مهام تعليمية محددة

– Self)الثقة بالنفس  Confidence :)سـه تدل على وعي الطالب بقدراته العلمية وثقتـه بنف
لتحقيـق نتـائ  وكفاءته بحي  تكون تصرفاته بناء على ضوء تلك المعرفة والوعي بما يدفعه

.علمية عالية األداء
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هو رغبة الطالب في إحداث التغيير وقدرتـه علـى التكيـف ومواجهـة:Challenge))التحدي 
ابـة فـرص األنشطة الجديدة والمشكالت بقوة وفاعليـة ومثـابرة بحيـ  يـرى الصـعوبات بمث

.للنماء والتطور أكثر من كونها تهديدا له بما يحقق نتائ  علمية عالية األداء

اء وذلك بامتالك الطالب لمهارات التفكيـر العليـا فـي أد:(Critical Thinking)التفكير الناقد 
لموجـودة المهمات والعمليات التعليمية التي تكمن في مهارة إيجاد العالقات بين األفكـار ا
ا تعلمـه في المواد الدراسية وربطها ببعضها وتحليل األفكار الغامضة والمعقـدة و توظيـف مـ

فكار والمشكالت الطالب في السابق في المادة الدراسية الحالية والتفكير في إيجاد البدائل لأل
.العلمية بما يحقق نتائ  علمية عالية األداء 

وذلك بأن يمتلـك الطالـب القـدرة علـى التقصـي :(Cognitive Curiosity)الفضول المعرفي 
لجديـدة واالهتمام بالبح  العلمي وإثارة األسـئلة غيـر المألوفـة التـي تكسـبه المعلومـات ا

.وقدرته على التعلم الذاتي بما يحقق له نتائ  علمية عالية األداء

وتشـمل التجهيـزات المدرسـية وتفاعـل (: School Environment)البيئـة المدرسـية : رابعا
معلمين الطالب مع األنشطة المدرسية المعينـة علـى رفـع مسـتواه التحصـيلي وعالقتـه بـال
تيعاب وتفاعله واندماجه مع طلبة الصف الواحد, أو زمالء المدرسة فيما بينهم في فهـم واسـ

باط محتوى المادة الدراسية مـن معلومـات وأنشـطة تتعلـق بـالمواد الدراسـية وتـأثير االنضـ
مدرسية بما يؤثر المدرسي وااللتزام باألنظمة وأساليب التحفيز المادية والمعنوية في البيئة ال

.على دافعية الطالب نحو التعلم 

مجموعة الطرق الدراسية التي يمارسـها الطالـب :(Study Habits: )العادات الدراسية: خامسا
م لجهـده لتحصيل العلوم والمعارف والمهارات المتمثلة في طرق االستذكار الجيد من تنظـي
للوصـول ووقته وعمليات التدرب للتعلم واستخدام الوسائل المعينة لفهـم المـادة الدراسـية

: مايليإلى أفضل النتائ  التعليمية وتشمل 

ى قدرة الطالب على طريقة تنظيم مجهوده في التعلم للوصـول إلـ:Organization):)التنظيم
يمي أهداف التعلم ومن ذلك وضع مخطل تفصيلي وتدوين المالحظات والتخطـيل المفـاه

يلي للطالـب وترتيب األولويات وتحديد الوقت وتنظيمه بما يسهم في رفع المستوى التحصـ
.واستمرار التفوق في المستقبل

بها قدرة الطالب على توظيف مخزون المعلومات والمعارف التي اكتس::(Rehearsal)التدرب
مـادة من التعلم المقصود من خالل عمليـات الـتعلم ومنهـا التكـرار والتسـميع لمحتـوى ال
فضـل الدراسية وتصميم الخرائل والتمرن علـى التركيـز وبـذل أقصـى الجهـد للوصـول إلـى أ

.النتائ  التعليمية 
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ة ويكون ذلك باختيار الطالب المكان المناسب للدراس:Study Environment):)بيئة الدراسة 
تواه في المنزل ألداء المهمات التعليميـة والبعـد عـن المشـتتات بمـا يسـهم فـي رفـع مسـ

.التحصيلي

تعد المشاعر من الدوافع المباشرة (:Emotions And Feelings)المشاعر واالنفعاالت : سادسا
غيـر للفعل أو العمل, التي تحرك السلوك اإلنساني, فهناك مشـاعر سـارة وأخـرى قـد تكـون

رح سارة ولكنها مهمـة للدافعيـة نحـو الـتعلم فمـن المشـاعر السـارة المشـاعر الخاصـة بـالف
ة وهنـاك واالستمتاع التي تدفع الطلبة للمشاركة بأنشطة معينـة أو القيـام بمهمـات محـدد

: ثـلمشاعر وانفعاالت غير سارة يراها عدد من الباحثين عامل من عوامـل تنميـة الدافعيـة م
.القلق والتوتر بوصفه وسيطا بين العوامل الخارجية ونوات  الدافعية واألداء

هو حالة نفسية أو ظـاهرة انفعاليـة يمـر بهـا الطالـب خـالل :  Test Anxiety))قلق االختبار 
ي االختبـار أو االختبار وتثير دافعيته نحو التعلم , وتنشأ عن تخوفه من الفشل أو الرسوب فـ

يـادة تخوفه من عدم الحصول على نتيجة مرضية له ولتوقعات اآلخـرين منـه ممـا يدفعـه لز
.  Test Anxiety))ويسمى قلق االمتحان الجهد 
جهـد وأنهـم نـاجحون دون بـذلهم لل, يكون شعور الطلبة بحاالت من الطمأنينـة الكاملـةوقد 

اوتـة بـين المناسب سببا في انخفاأ مستوى الدافعيـة ويوجـد قلـق االختبـار بـدرجات متف
ذكاء, مسـتوى الـ: األفراد, وذلك ألن درجة الشعور بقلـق االختبـار يتـأثر بعوامـل عديـدة منهـا

صـص ومستوى التحصيل, وطريقـة االسـتذكار واالسـتعداد لالمتحـان, وجـنس الفـرد, والتخ
. االجتماعيالدراسي, والمستوى الدراسي, و المستوى االقتصادي 

لشـديد وقد يؤدي قلق االختبار إلى حالة نفسية مرضية تحتـا  لعـال  إذا صـاحبها الخـوف ا
بار ممـا يـؤثر وحدة االنفعال وانشغاالت عقلية سالبة تتداخل مع التركيز المطلوب أثناء االخت

. سلبا على المهام العقلية للطالب في موقف االختبار

علم ورفـع يعد العامل األسري مؤثرا مهما في دافعية الطالب نحـو الـت: البيئة األسرية: سابعا
قـدير األسـرة مستواه التحصيلي من خالل العالقة اإليجابية بين الطالـب وأسـرته وتحفيـز وت

.للطالب ومتابعة مستواه التحصيلي مع المدرسة ومساعدته على التعلم



3 12

عوامل تدني المستوى التحصيلي لألبناء

1

2

34

5

6

عوامل عقلية

عوامل متعلقة 
بالعادات الدراسية 

عوامل نفسية وانفعالية

عوامل صحية عوامل اجتماعية

عوامل أسرية

ةعوامل عصبية وسلوكي



313

عوامل عقلية
.انخفاأ مستوى الذكاء•
ــدرات الخاصــة المرتبطــة بالتحصــيل • ــدر)ضــعف الق ة الق

(اللغوية والعددية
.ضعف الذاكرة•

عوامل متعلقة بالعادات الدراسية
. اإلهمال في أداء الواجبات المدرسية•
. تأجيل الدراسة إلى نهاية العام•
. عدم االنتباه داخل الفصل•
.ضعف الممارسات والعادات الصحيحة لالستذكار من قبل األبناء•

عوامل اجتماعية 
.التأثير السلبي لمجموعة الصحبة والرفاق •
سـائل و-األلعـاب اإللكترونيـة )االستخدام الخاطئ للتقنيـة •

(.التواصل االجتماعي
.كثرة الخرو  من المنزل للترفيه أثناء ايام الدراسة•

عوامل تدني المستوى التحصيلي لألبناء

عوامل نفسية وانفعالية 
.التعرأ لإلحباط•
.النفور من المدرسة وعدم التكيف•
.ضعف الثقة بالذات•
.محدودية الطموح•
.عدم الشعور باألمان داخل المدرسة•
.اليأس واللجوء ألحالم اليقظة•
.الخجل الشديد•
.القلق الشديد•
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عوامل أسرية
.عدم اهتمام اآلباء بالتحصيل الدراسي لألبناء•
.اضطراب الجو األسري•
.ظروف المسكن السيئة•
.تغيب األب عن المنزل كثيرار •
.فقدان األب أو األم أو كليهما•
.االنخفاأ الشديد للمستوى الثقافي لألسرة•
لثقـة مما يسبب اإلحبـاط وعـدم ا:توقعات األسرة المنخفضة جدار عن االبن •

.بالنفس
, لكمـالتوقعات األسرة المرتفعة جدا عن االبن بشكل يفوق قدراته وطلـب ا•

.مما يؤدي إلى االستسالم والعجز والتهرب
عدم االهتمـام باالنضـباط المدرسـي لالبـن ممـا يـؤدي إلـى كثـرة الغيـاب•

.والتأخر والتسيب

عوامل صحية 
أمراأ مزمنة•
.الضعف الصحي العام•
. ضعف السمع أو البصر وعمى األلوان•
.عيوب النطق•
.مرأ السكر والصرع •

عوامل عصبية وسلوكية
تشتت االنتباه•
فرط الحركة•
االندفاعية•

عوامل تدني المستوى التحصيلي لألبناء



ــيلي  ــاء التحص ــتوى األبن ــى مس ــؤثرة عل ــرية الم ــل األس العوام
ودافعيتهم نحو التعلم

حجم األسرة

تركيب األسرة

األسريةالعالقة 

مي المستوى الثقافي والتعلي
للوالدين

أساليب التنشئة األسرية 

لى التواصل مع المدرسة لالطالع ع
ءالمستوى التحصيلي لألبنا
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لـذا ينبغـي حجم األسرة له أثر كبير على تربية االبن إيجابا وسلبا
فل وحيد توزيع االهتمام بين األبناء بعدالة وتوازن فقد يكون الط

وحـب و يحاط برعاية تزيد عن الحاجة, بحي  تظهر عنده األنانيـة
وقـد السيطرة, بخالف الطفل الذي نشأ على االهتمـام المنضـبل
ألكبـر أو تهمل بعض األسر االهتمام ببعض األبناء والتركيز علـى ا
عضــهم األصــغر فيتفــاوت المســتوى التحصــيلي وتقــل دافعيــة ب
.والصحيح أن يوزع االهتمام بين جميع األبناء في األسرة

حجم األسرة

-يعد تركيـب األسـرة مـن حيـ  وجـود األبـوين, أو وجـود األب 
يعيش عند زوجـة والـده, أو كون االبن لوحده, أو األم لوحدها, أو 

, لطفـلعند زو  والدته وكذلك نسبة الذكور إلى اإلناث, وترتيـب ا
حصيلي يعد ذلك من العوامل المهمة التي تؤثر على المستوى الت

.لألبناء

تركيب األسرة

ف يتفاعل الطفل مع مجموعـة أفـراد أسـرته وتتكـون لديـه عواطـ
أسـرة واتجاهات نحو والديه وإخوته, فإذا كان األبناء يعيشون في

ــة  ــاون و المحب ــان والتع ــة واألم ــا جــو مــن الطمأنين يســود فيه
الفـات والتفاهم واالتصال الجيد والحوار المتبادل , بعيدا عن الخ
لسـرور والمشاحنات فإن ذلك يؤثر على االبن إيجابيا ويحدث له ا
علم ورفـع واالستقرار النفسي, مما يؤدي لتنمية الدافعية نحو الـت

.المستوى التحصيلي لألبن

األسريةالعالقة 
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تسـاعد والتعليمي العالي-إن األسرة ذات المستوى الثقافي 
م طفلها على زيادة معلوماتـه العامـة, وتـوفر لـه الجـو المالئـ
باتــه لالســتذكار وتحثــه علــى العنايــة بدراســته والقيــام بواج
ديـا المنزلية وتساعده في ذلـك وتشـاركه نجاحـه معنويـا وما

ي ومـن األمـور المهمـة التـ, وهذا كله يقوي تحصيله الدراسي
: تزيد من رفع كفاءة األسرة التربوية ما يلي

المستوى الثقافي 
والتعليمي للوالدين

أساليب االطالع على المواضيع والدراسات الحديثة والتجارب الناجحة المتعلقة ب-أ
عية لدى األبناء التربية السليمة والوسائل واالستراتيجيات المعينة على تنمية الداف

صــل ولقــد ســهلت التقنيــة الحديثــة مــن انترنــت وقنــوات فضــائية ووســائل التوا
االجتمــاعي وغيرهــا ســواء كانــت مقــروءة أو مســموعة أو مشــاهدة ســهولة وصــول 

.المعلومة واالطالع عليها

لتربويـة قد يواجـه األبـوين بعـض المشـكالت النفسـية وا: استشارة المختصين-ب
أفضل الحلول والتعليمية لألبناء التي تحتا  إلى استشارة ذوي االختصاص لتقديم
لمتاحة التي وتختصر عليهم خطوات كثيرة, ويمكن لألسرة االستعانة باالستشارات ا

تقــدمها اإلدارة العامــة لإلرشــاد الطالبــي عــن طريــق الهــاتف االرشــادي فــي إدارات 
.التعليم

خـرين يمكن لألبوين االسـتفادة مـن تجـارب اآل: االستفادة من تجارب اآلخرين- 
في مجاالت الحياة المختلفة مع الحـذر مـن التعمـيم الخـاطئ, فقـد تكـون هنـاك

سـتفادة فيها أحدهم , وغير مناسبة لألخر والعكس صـحيح وال تعنـي االنجح تجربة 
.من التجربة استنساخها كاملة, بل يمكن أن نأخذ منها ما يناسب ويفيد

17
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عـه لقد أصـبح مـن المعـروف أن ألسـلوب التنشـئة الـذي تتب
يا ونفسـيا األسرة تأثيرا كبيرا على نواحي النمو لدى الطفل عقل

التقبـل وتربويـا فاألسـاليب السـوية فـي التربيـة كواجتماعيا 
وق والتسامح والود والعطف والرفـق والتشـجيع ومراعـاة الفـر

شخصـية تنمـي الخصـائص ال, الفردية بين األبناء في التعامل
رة علـى اإليجابية لدى األبناء بمـا يعـزز الثقـة بـالنفس, والقـد

التوافق مع الذات من جهة, ومـع العالقـات االجتماعيـة مـن 
عتمـد جهة أخرى, في حين أن أنماط التنشئة السلبية, التي ت

ــوم والقســو ــى الضــغل النفســي والشــدة والتســلل والل ة عل
ية واإلهمال والحماية الزائدة تـرتبل مـع الخصـائص الشخصـ

مفهـوم السلبية للطفل ومـع سـوء التوافـق النفسـي وتكـوين
عوره الذات لديه وتؤدي هذه األساليب إلى انخفاأ مستوى ش

.باألمان والثقة بالنفس واضطراب عالقاته االجتماعية

أساليب التنشئة 
األسرية 
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علمكيفية اثارة الدافعية للت
فل, فعندما يبدأ الوالدان ببناء الدافعية منذ السنة األولى للط

د األسـرة تجـ" ماما"أو " بابا"يعلمونه اللغة ويبدأ بتعلم كلمة 
دح فتجـد متحمسة لعملية التعلم, فتكرر وتعزز وتصفق وتم
ظ ليكـرم الطفل متحمسا تلقائيا للتعلم, ويكرر ما تعلم وحف

ن مرحلـة فمـ, فاألهل فطريا ربطوا التعلم بـالتعزيز, بالتعزيز
غرس اللغـة إلـى مرحلـة الروضـة والمدرسـة يقـوم الجميـع 

ة نحـو أبعاد بناء الدافعية بشكل فطري وهي الحماسـاتباع ب
.أة عليهوالمتابعة والفرحة باإلنجاز والمكافواإلصرار التعلم 

مرية دور األسرة في رفع دافعية األبناء وفقا لحاجات المرحلة الع
وخصائص النمو

الجانب االجتماعيالجانب المعرفييالجانب االنفعال

ذا النظام أو من خالل تأثير بعض جوانب همتكامال, األسرة على أفرادها بوصفها نظاما تؤثر 
:على األبناء في نواحي متعددة, أهمها
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الحب االستطالع النوم 
الغذاءاللعباألمانالكافي

االستقاللاثبات الذاتاالحترام

اإلنجاز االنتماء والرفقةاألمانالحب والقبول

1357

246

تفهم التغيرات الفسيولوجية للمرحلة العمرية 

12إلى 6حاجات المرحلة العمرية من 

18إلى 12حاجات المرحلة العمرية من 

ظظ

النوم الكافي
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تعويد الطفل وتشجيعه على
عته كتابة واجباته بمفرده ومتاب

.المستمرة

عن إثارة التفكير واالنتباه لدى الطفل
.األنشطة–األلعاب –طريق القصص 

تحفيز الطفل على قراءة العبارات
.التي يشاهدها

نطـق تدريب الطفل باستمرار علـى ال
ة الصحيح للكلمـات وعـدم السـخري

.  من أخطائه

االستماع لحكايات الطفل 
.المدرسية اليومية

تكــوين اتجاهـــات إيجابيـــة لـــدى 
.الطفل عن المدرسة والمعلمين

فل تشجيع حب االستطالع لدى الط
ب واالجابة علـى أسـئلته بمـا يناسـ

.عمره وعدم تجاهله

لطفل تعزيز السلوك اإليجابي لدى ا
.بشكل فوري

ــة  ــل العام ــحة الطف ــام بص االهتم
مع والكشف الطبي على حاسة الس
.يةوالبصر وسالمة المخار  الصوت

االكتشـــاف المبكـــر لصـــعوبات
ل النطق وأسبابها وعالجها من قب

المختصين

تشــجيع الطفــل علــى ممارســة
.األلعاب الجماعية مع اآلخرين

تــدريب الطفــل علــى مهــارات 
.الحدي  مع اآلخرين

سنوات9–6عمر 

دور األسرة في رفع دافعية االبناء وفقا لخصائص النمو
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ن تكوين اتجاهات إيجابيـة لـدى االبـ
نحو القراءة من خالل تـوفير القصـص

سـرد والكتب المناسبة وتحفيزه علـى
. وقراءة القصص والكتب

ا تعزيز االبن عند انهاء مهامه في وقته
.  المحدد

نفسه تحفيز االبن على أداء واجباته ب
.وتحمله المسؤولية

اتـه تشجيع االبن على ممارسة هواي
ســـواء داخـــل المنـــزل أو خارجـــه 

. نومشاركته في اللعب قدر اإلمكا

ـــة  ـــابقات الداخلي ـــتثمار المس اس
ــب  ــي جوان ــي تنم ــة الت والخارجي

.الموهبة لدى االبن

تـه تشجيع االبـن عنـدما يبـدي رغب
ير في ممارسة مهارات إبداعية وتـوف

.ما يحتاجه

تشاف تدريب االبن على التفكير واك
ا العالقات بين األشياء من خالل مـ

.من أحداث ومواقفیشاهده

ناقـد تدريب االبن علـى التفكيـر ال
ــور الصــحيح ــين األم ــز ب ة والتميي

.والخاطئة

ــــرام   ــــاء الب ــــى اقتن الحــــرص عل
ي االلكترونيـــة المفيـــدة التـــي تنمـــ

.اللعبالمعرفة الحقيقية في التعلم ب

ماديـار تشجيع االبن وتعزيزه معنويار و
.عندما يرتفع مستواه الدراسي

عــدم مقارنــة االبــن بغيــره مــن 
.  إخوته أو زمالئه أو أقاربه

دثـه تقدير االبن واالهتمام به عنـد تح
ــه المدرســية والمجــاالت  عــن منجزات

. التي تميز فيها

بدل استخدام التوجيه اإليجابي
.ةالنقد في المواقف المختلف

اعتماد أسـلوب اإلقنـاع والحـوار 
.التربوي الهادف

سنوات12–9عمر 
دور األسرة في رفع دافعية االبناء وفقا لخصائص النمو
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ا االنتبــاه لالبــن وتقــديره عنــدم
.يطرح أفكارار جديدة

اكله تشجيع االبن على إيجاد حلول لمش
.التعليمية واالجتماعية والمهنية 

ن إشعار االبن بأن توقعات األسـرة عـ
. أدائه مرتفعة

ــو  ــراءة والنم ــى الق ــن عل ــز االب تحفي
ماتـه المعرفي والثقافي لتنميـة اهتما

.وقدراته الخاصة

ــن بمســتوى أداء ــة االب عــدم مطالب
. تعليمي يفوق طاقاته وقدراته

فاء مساعدة االبن على تحقيق الصـ
اهـه الذهني له وعدم تشـتيت انتب

. بمهام متباينة

بة تجنب أساليب العقاب غيـر المناسـ
د عند انخفاأ مستوى االبـن ألنهـا قـ

.تثير مشاعر العناد لديه

يـد مساعدة االبن وتشجيعه علـى تحد
تـه أهداف مستقبلية يضـعها وفـق رغب

.وميوله وقدراته 

ــارات  ــان مه ــى إتق ــن عل ــجيع االب تش
ــة حســب قدراتــه واهتماماتــه  مختلف

(رياضية, لغات, حاسب)

ميـة االفتخار بمنجـزات االبـن التعلي
وبــأي تحســن وتقــدم فــي مســتواه

.الدراسي

الت اتباع أسلوب اإلقناع في حل مشك
.االبن الدراسية بدالر من فرأ الرأي

تـي مساعدة االبن في تطوير مهاراته ال
م تشـــعره بالثقـــة واالســـتقاللية أمـــا

.الجميع

ئـه توجيه االبن لبناء عالقـات مـع زمال
ي وأقرانــه تحفــزه علــى التفــوق الدراســ

. والتميز السلوكي

سنوات18–12عمر 
دور األسرة في رفع دافعية االبناء وفقا لخصائص النمو
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.هاالعتماد على النفس وزيادة ثقة الطالب بنفس

.لمعارفالرغبة في البح  واالستقصاء واالستزادة من العلوم وا

.مواكبة التطورات والتغيرات

سـتوى متابعة واستذكار المواد الدراسـية المطلوبـة لرفـع الم
.التحصيلي

اسـة استمرارية التعلم وعدم انقطاعه عنـد تعليـق الدر
(.19كوفيد)للظروف الطارئة مثل أزمة كورونا 

لماذا يتعلم
الطالب عن 

بعد

3

تعريف التعلم عن بعد
إلكترونيـة يعرف التعلم عن بعد بأنه نمل من أنماط التعليم تستخدم فيه وسـائل وتقنيـات

بشـكل في العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها ويتم فيـه إعـادة إخـرا  المـواد التعليميـة
علمـين إلكتروني ثم نشرها باستخدام أي وسـيلة تقنيـة مـن أجـل تعزيـز االتصـال بـين الم

تعليمـي فـي حي  يمكن للطلبة التفاعل مع المحتوى ال, والمتعلمين والمؤسسة التعليمية
.أي وقت بما يتناسب مع احتياجاتهم التعليمية
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م عن توعية األبناء بأهمية التعل
.بعد وأنه سمة للمستقبل

راسـة متابعة األبناء ومساعدتهم على الد
الجادة عـن طريـق القنـوات التعليميـة

.رونيةالمعتمدة ووسائل التواصل اإللكت

ــص  ــيم حص ــى تنظ ــرص عل الح
ــدروس ــي ال ــاء لتلق ــة لألبن زمني

.التعليمية عن بعد

متابعة األبناء فـي أداء المهمـات
.الدراسية في الوقت المحدد

لذاتي تشجيع األبناء على التعلم ا
ق والبح  واالستقصـاء عـن طريـ

.استخدام التقنية

ة تحديد مكان مناسب وهادئ لدراس
الحاسب األبناء يتوفر فيه االنترنت و

ــدة  ــة الجي ــي واإلضــاءة والتهوي اآلل
.والجلسة الصحية

نـاء مساعدة األبنـاء علـى التركيـز أث
بعـد متابعة القنـوات التعليميـة وال

. عن المشتتات

ات توجيه األبناء السـتخدام السـماع
ــي  للتركيــز عنــد وجــود ضــجي  ف

.المنزل

عدالخطوات المعينة في تعلم األبناء عن ب

ــرة فــي  ــراد األس ــع أف ــز جمي تحفي
علم مساعدة بعضهم البعض على الت

.عن بعد 
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وضع خطة للموازنة بين متابعة
الدروس عن بعد وأداء الواجبات 

.والمراجعة

ــة  ــة كيفي ــى معرف ــاء عل ــاعدة األبن مس
ــع ــة وتجمي ــرام  التقني ــتخدام الب اس
ين مصادر التعلم وضبل التردد لقنـاة عـ

.الدراسية

ــين  ــع المعلم ــتمر م ــل المس التواص
والمرشد الطالبي عـن طريـق وسـائل
هة االتصال المتاحة عن بعد عند مواج

.ةالمشكالت التعليمية والنفسي

ــة  ــاعات متابع ــع س ــدول لتوزي ــع ج وض
نـاء الدروس التعليمية عن بعـد علـى األب

.عند محدودية األجهزة في المنزل

الحرص علـى تنظـيم أوقـات النـوم 
ناء لألبناء وإعطاءهم فترات للراحة أث

.الدراسة

ـــى االســـتعداد  ـــن عل تشـــجيع االب
ــك  ــد وذل ــن بع النفســي للدراســة ع
بارتـــداء مالبـــس مناســـبة وترديـــد 

.النشيد الوطني معه

بعـد إيقاظ األبناء لحضور التعلم عن
.في الوقت المحدد

عـد توجيه األبنـاء لقـيم الـتعلم عـن ب
اد االبتعـ-احترام المشـاركين : ومنها 

ــش  ــن الغ ــوق النقــل -ع حفــظ حق
.والملكية الفكرية
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أمور ينبغي مراعاتها عند تعليم طلبة الصفوف األولية عن بعد

بعة تكثيف الجهد ومتا
األبنــــاء وتحفيــــزهم 
ـــادي  ـــوي والم المعن

باستمرار

ـــــد  ـــــد أح تواج
ـــاء  ـــدين أثن الوال

تعليم االبن

تعلـــــيم االبـــــن 
المهارات األساسـية

للقراءة والكتابة

ة اختيار مواد إعالمي
ـــة وأنشـــطة تفاعلي
نمحفزة لتعلم االب

ــى  ــن عل ــاعدة االب مس
ة المشـــاركة التفاعليـــ
ــي أنشــطة األســبوع ف
التمهيدي المعدة من

قبل المدرسة

زيادة مستوى 
ذكاء الطفل

تعّلم مهارة اّتباع ةتعلم مهارة الكتابتحسين النطق
التعليمات

إيجابيات التقنية

ليل التفكير والتح
العميق

الدقة في األداء 
والتركيز

تعلم مهارات 
اتخاذ القرارات

المثابرة

دور األسرة في توجيه األبناء الستخدام التقنية

ــــة  ــــة العملي متابع
ـــــع  ـــــة م التعليمي
المعلــم عبــر وســائل

التواصل المتاحة

ــى ــن عل ــز االب تحفي
ه االعتماد على نفسـ

فــي إكمــال مهامــه 
الدراسية

التأكــد مــن مشــاركة 
ء وتفاعــل االبــن أثنــا

حضــــور الحصــــص 
االفتراضية
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:قنيةدور األسرة في توجيه األبناء لالستخدام األمثل للت

ـــين التربـــويي ـــارة المتخصص ن استش
لناتجة والنفسيين في عال  المشكالت ا
.عن سوء استخدام التقنية الرقمية

وضع الجهاز في مكان عـام بـالمنزل
.ليكون على مرأى الجميع

ة فــي توعيـة األبنـاء بالثقافـة المناسـب
.ثةالتعامل مع التقنية الرقمية الحدي

تحديـد ســاعات معينـة الســتخدام
ــــة  ــــاب اإللكتروني ــــاء لأللع األبن

.واستخدام االنترنت

ام توجيه األبناء إلـى مخـاطر اسـتخد
ــوانين ــوابل وق ــت ووضــع ض اإلنترن

.لحمايتهم

تفعيل الحوار األسري الهـادف مـع
بنـاء األبناء مما يساعد في قناعة األ

.ودعم العالقات األسرية
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( 19-أزمة كورونا كوفيد)التعامل مع األزمات والظروف الطارئة مثال 

ــــاء باألمــــان  إشــــعار األبن
ــم ــأن تعلمه ــة وب والطمأنين

.للقلقاليدعوعن بعد 

لة تشجيع األبناء علـى مواصـ
يــة األنشــطة االعتياديــة اليوم
.ةوممارسة هواياتهم المفضل

بناء اإلجابة على تساؤالت األ
ـــــزان دون  ـــــة وات بمنطقي

.المبالغة في التخويف

ــ ــوفير بيئ ــى ت ة الحــرص عل
منزليـــة مريحـــة وممتعـــة 

. لبقاء األبناء في المنزل

د عـن توجيه األبناء باالبتعـا
ــا ــي األخب ــائعات وتلق ر الش

.من ال الرسمية

ي االتصال بالهـاتف اإلرشـاد
ــة  ــي حال ــيم ف ــإدارة التعل ب
.مواجهة أي مشكلة لألبناء

هم متابعة األبناء ومسـاعدت
علــى الدراســة الجــادة عــن 

يـة طريق القنـوات التعليم
.المعتمدة

الحـرص علـى تنظـيم حصـص 
س زمنية لألبنـاء لتلقـي الـدرو

.التعليمية في المنزل
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اختيــار مكــان هــادئ اثنــاء المــذاكرة 
ا عن المؤثرات الصوتية وال نظرية بعيدر
.التي تساهم في تشت االنتباه

عدم إعطائه عدة أوامر وتكاليف مرة 
.واحدة بل تقسم على فترات

بات وضع جدول للدراسة يتسم بالث
.فلوالروتينية حتى ال يضطرب الط

فكار تجزئة الدروس والتركيز على األ
األساســــية والبعــــد عــــن كثــــرة 

. التفاصيل

هـد تشجيع ومكافأة الطفل على أي ج
.يقوم به عند االنتهاء من واجباته

ئق إعطاء الطفل استراحة لبضـع دقـا
.بعد كل نشاط تعليمي

عرأ المعلومة عـن طريـق السـؤال 
ولـة حتى يتمكن من التفكيـر ومحا

.اإلجابة بنفسه

ــي االســتعانة بالوســائل التوضــيحية ا لت
-صــور )تحــوي علــى اإلثــارة والتشــويق 

(.انيالرسم البي-ألوان–كتابة –أصوات 

ت تكرار المعلومة على الطفل عدة مـرا
.حتى يتمكن من استيعابها

.هاالبتعاد عن مقارنة الطفل بزمالئ

التعامل مع فرط الحركة وتشتت االنتباه

: تعريف فرط الحركة
هـي متالزمة فرط النشـاط, المعروفـة أيضـا باسـم اضـطراب نقـص االنتبـاه والتركيـز  و

والتسرع وعادة سلوكي يتميز بعدم االنتباه بالغالب, أو  بفرط النشاط–اضطراب  عصبي 
تمر إلـى ما يتم تشخيصه في مرحلة الطفولة, على الرغم من أن المتالزمة يمكن أن تسـ

.مرحلة البلوغ

االبنتعامل األسرة مع فرط الحركة وتشتت االنتباه لدى
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التعامل مع صعوبات التعلم
بات كثيـرة تعرف صعوبات التعّلم على أّنها مجموعة من االضطرابات, التي تنطوي على صـعو

فهم, أو التفكير, كـال)في االكتساب والتعامل و صعوبات متعلقة بالعمليات المتصلة بالتعلم 
راء , أو االسـتماع أو الكتابـة, أو النطـق ,أو إجـ(عسر القـراءة)أو اإلدراك, أو االنتباه, أو القراءة 

بب خلـل علمار أّن هذه االضطرابات تتباين مـن فـرد آلخـر, وتحـدث بسـ( العمليات الحسابية
من مـع حـاالت وظيفّي في الجهاز العصبّي المركزّي, ومن الجدير بالذكر أّنها قد تحدث بـالتزا

نتيجـة إعاقة أخرى, كالضعف الفكرّي, أو االضـطراب االجتمـاعّي والعـاطفّي, إال أّنهـا ال تعـدّ 
.مباشرة لتلك الظروف أو التأثيرات

تفهم األسرة 1
للمشكلة

  التنسيق لبرنام
تعليمي خاص

التشخيص 
والتدخل المبكر 

التعاون بين 
المدرسة واألسرة

تعامل األسرة مع صعوبات التعلم

2

3

4
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الهاتف اإلرشادي

عاون مع تقديم االستشارات النفسية واالجتماعية بالت

.برنام  األمان األسري بوزارة الحرس الوطني
خل مساندة الطفل

116111

التبليغ عن حالة عنف أو اهمال أو إساءة داخل األسرة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

بالغات العنف

1919

صـة أحد وسائل تقديم الخـدمات االستشـارية المتخص
عــن ُبعــد مــن قبــل فريــق وحــدة الخــدمات اإلرشــادية 

ة وأوليـاء بإدارات التعليم لتلبية احتياجات كافة الطلبـ
ية أو أمورهم والمجتمع التربوي بهدف التنمية الشخص

المساعدة في حل المشكالت التي تواجههم

أرقام مهمة للتواصل عن بعد ألولياء األمور والطلبة
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المالحق

341



(  1)ملحق رقم 
رسائل إرشادية ألولياء األمور
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(  2)ملحق رقم 
رسائل إرشادية للطلبة

343



(3)ملحق رقم 
تقويم ذاتي

بنك نحـو أمامك في الجدول التالي مجموعة من العبارات لقياس مستوى تعزيزك لتنمية دافعية ا
ان التقـويم علما بـ, التعلم ورفع مستواه التحصيلي اقرأ كل عبارة وسجل إجابتك على ورقة اإلجابة

. الذاتي خاص بك ولن يطلع عليه أحد غيرك

مطلقاأحيانادائماالعبارةم

لتي اطلع على المستجدات والتغيرات في المناه  الدراسية ا1
.يتعلمها ابني

حيحة أحرص على تعلم الطرق التربوية والعادات الدراسية الص2
.  المعينة على تعليم األبناء

.أتواصل مع معلمي ابني بشكل دوري ومستمر3
.  أتابع دراسة ابني في المنزل بصورة مستمرة4
.  بني أستطيع تقييم مدى تحسن المستوى التحصيلي ال5
.أوجه ابني للعادات والممارسات الدراسية الصحيحة 6
.يةأشارك ابني في اهتماماته وهواياته التعليمية والحيات7
.أشجع ابني باستمرار كلما أحرز تقدما وتحسنا8

.يأقدم البني مكافآت عند تفوقه في نهاية الفصل الدراس9

عة عن أحرص على تعزيز ثقة ابني بنفسه وتوقعاتي المرتف10
.  أدائه

هام أحرص على تعويد ابني على تحمل المسؤولية وإنجاز الم11
.التعليمية بنفسه

ابقات أشجع ابني على المشاركة في األنشطة المدرسية والمس12
.المحلية والدولية

ى أحرص على توفير التغذية الراجعة البني عند االطالع عل13
.  تكاليفه ومستواه التحصيلي

ي أحرص على الحضور والمشاركة في مجالس أولياء األمور الت14
.تعقدها المدرسة

ن أحرص على توفير المتطلبات التعليمية التي ترفع م15
.يةالمستوى التحصيلي البني كالحاسب واألدوات المدرس

أوجه ابني للعادات الصحية المعينة على رفع المستوى16
.اضةالريالتحصيلي كالغذاء المتنوع وتجنب السهر وممارسة 
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مطلقاأحيانادائماالعبارةم

الحياتية أوجه ابني لتنظيم وقته بين دراسته وممارسة أنشطته17
.األخرى 

أرى أن التعامل مع األبناء وفق خصائص نموهم يساعد على18
.رفع مستواهم الدراسي 

أتعامل مع ابني وفق قدراته وامكاناته وحالته الصحية 19
.  والنفسية

يهه أحرص على معرفة عالقة ابني مع زمالئه في المدرسة وتوج20
.للتصرف الصحيح عند مواجهة مشكلة مع زمالئه

) أوجه ابني ألهمية وضع وتحديد أهداف تعليمية خاصة به21
(.بعيدة المدى-متوسطة –قصيرة 

حدد أحرص على انضباط وحضور ابني للمدرسة في الوقت الم22
.وعدم الغياب بدون عذر

ه ة في المدرسة عندما تواج/ة الطالبي/أتواصل مع المرشد 23
.ابني مشكلة تؤثر على تحصيله الدراسي

وات أوجه ابني الستخدام التقنية في التعلم ومتابعة القن24
.التعليمة المعتمدة

عيدة عن أحرص على توفير بيئة منزليه آمنه ومحفزة للتعلم ب25
المشكالت األسرية 

:للحصول على النتيجة 
(طلقا م) ودرجة لكل إجابة بـ( أحيانا)ودرجتين لكل إجابة بـ ( دائما)ضع ثالث درجات لإلجابة ب 

ئ 
نتا
ر ال
سي
تف

التفسيرالدرجة

59-75
ع مسـتواه مستوى تعزيزك لتنمية دافعية ابنك نحو التعلم ورفـ

.التحصيلي عال فاحرص على االستمرار 

42-58
ع مسـتواه مستوى تعزيزك لتنمية دافعية ابنك نحو التعلم ورفـ
.التحصيلي متوسل وتحتا  إلى زيادة في المتابعة

25-41
ابنـك أمامك فرص عديدة لرفع مستوى تعزيزك لتنمية دافعيـة

الكثير من نحو التعلم ورفع مستواه التحصيلي وتحتا  إلى بذل
.الجهد لمتابعة ابنك
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الرسائل اإلرشادية

يلي موشن جرافيك برنام  تنمية الدافعية لرفع المستوى التحص
للطلبة

التقويم ذاتي

روابل إلكترونية لدليل دور األسرة في تنمية الدافعية لرفع 
التحصيل الدراسي لدى األبناء
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https://www.youtube.com/watch?v=1qoAf2C0ie0
https://drive.google.com/drive/folders/1yLQ43CXYXEnvonk7s9BxVeysWmenzBXd
https://drive.google.com/drive/folders/1My4_zqpsh8oc5W-ZqIypO4dC7ulkMLER



