
 مقدمة
 

  د
 

  :  ةمقدم

ي اعتبرها الباحثون في التربیة تعد الدافعیة للتعلم من المفاهیم األساسیة في علم النفس التربوي الت    
المدرسیة و مستویات  مأداء اتهعن اختالف المتعلمین من حیث  ةالمسؤولیعلم النفس إحدى العوامل و 

  .باختالف القوى التي تدفعهم لذلك ردود أفعالهم تختلف وم الدراسي، فاستجابات المتعلمین نشاطه

قد لوحظ في اآلونة األخیرة أن الكثیر من المتعلمین لدیهم مستوى دافعیة منخفض یتمیز بشيء من     
و الرفض  للدراسة و عدم الرغبة في التعلم ألسباب مختلفة تعود إلى ثالثة أسباب أساسیة متعلقة  الفتور

حتى و هذه الفئة منتشرة بكثرة في المدارس و المتوسطات  باألسرة و المدرسة و بالفرد و نموه، و
ناقوس الخطر لوجود مشكلة تربویة معیقة للعملیة  عل المهتمین بشؤون التربیة یدقون، ما جاتالثانوی

  .التعلیمیة التعلمیة

فمشكلة انخفاض الدافعیة للتعلم اتخذت مؤخرا منحنى أصبح معه األمر ظاهرة البد من الوقوف على    
  .أسبابها، ماجعل هذه  المشكلة تحتل صدارة البحوث الحدیثة في المجال النفسي و التربوي

قد وجد علماء النفس و التربیة أن النظام التربوي یتعرض للكثیر من المشكالت و أن أغلب هذه    
یة لهذه المشكالت ترجع إلى انخفاض الدافعیة للتعلم و من بینها التأخر الدراسي الذي یعد نتیجة حتم

  .المشكلة

التأخر الدراسي هو إحدى المشكالت التربویة التي تعاني منها جمیع األنظمة التعلیمیة في العالم وهي    
التي  )المشكلة(منها  مشكلة معقدة منتشرة انتشارا واسعا حیث ال تخلو مؤسسة تعلیمیة أو مستوى دراسي

ن التأخر إالمجهودات التعلیمیةلذلك ف طیرا فيتعیق تقدم المدرسة و تطور المجتمع و تسبب إهدارا خ
الدراسي یعد ظاهرة معقدة تنشأ نتیجة لتضافر أسباب و عوامل متعددة بعضها یرجع إلى التلمیذ و 

  .ظروفه الجسمیة و العقلیة و االنفعالیة و بعضها یرجع إلى المدرسة أو األسرة

مشكلة تربویة یظهر فیها التالمیذ عاجزین عن مسایرة  يكما أن لهذه المشكلة أبعاد متعددة، فه   
 أنهاكما  زمالئهم في التحصیل الدراسي و تظهر علیهم مظاهر االضطراب النفسي و السلوك المنحرف

مشكلة اجتماعیة تنعكس أثارها على المجتمع في صورة زیادة نسبة  يتثیر قلق اآلباء و المعلمین و ه
اقتصادیة كون المتأخرین دراسیا  ةأنها مشكلباإلضافة إلي سسة التعلیمیة األمیة عندما یطردون من المؤ 

  .ال یقدمون أي شيء للمجتمع و الدولة مقابل ما أنفق علیهم من أموال في سبیل تعلیمهم
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للمقررات الدراسیة و  ماستیعابهفالمتأخرین دراسیا یحدث لهم سوء تكیف نفسي و اجتماعي نتیجة عدم    
ومن هنا كانت فكرة . قرانهم  في التحصیل ما یولد لدیهم سلوكات منحرفة و مزعجةعدم مسایرتهم أل

بحثنا تدور حول الكشف عن العالقة بین انخفاض مستوى الدافعیة للتعلم و التأخر الدراسي في مرحلة 
  .مهمة من مراحل التعلیم و المتمثلة في مرحلة التعلیم المتوسط

 تناولنا فیه األول ،الفصلو یحتوي على أربعة فصول :لجانب النظريا :لقد قسمنا دراستنا هذه إلى   
أسباب اختیار الموضوع، أهداف البحث ، أهمیة  التمهیدي الذي یشمل اإلشكالیة، الفرضیات،اإلطار 

 .الدراسات السابقةو  البحث، تحدید المفاهیم

الثاني خاص بالدافعیة للتعلم و یشمل تعریف الدافعیة، أنواع الدوافع، المبادئ التي تقوم  الفصلو    
علیها أهمیة الدافعیة، وظائفها، عالقتها بالتعلم، أسبابها، كیفیة استثارتها من طرف المعلم  التقنیات 

صل الثالث فهو خاص المستعملة في قیاسها في المجال المدرسي وأخیرا النظریات المفسرة لها، أما الف
مراحل المراهقة، مظاهر النمو في مرحلة المراهقة، أنماط المراهقة،  بالمراهقة تناولنا فیه مفهوم المراهقة،

  .حاجاتها، أزمتها، مشكالتها و التربیة المدرسیة في هذه المرحلة

ین التخلف العقلي، الفصل الرابع تناولنا فیه تعریف التأخر الدراسي، أشكاله، الفرق بینه و بأما    
أبعاده، أسبابه و عوامله سمات المتأخرین دراسیا، طرق التعرف علیهم، مناهجهم و كذلك تشخیص 

  . التأخر الدراسي و طرق الوقایة و العالج منه

الجانب التطبیقي یحتوي على فصلین، فصل خاص بمنهجیة البحث یشمل منهج الدراسة، الدراسة و    
التي تم  رض النتائجث، أدوات البحث، األدوات اإلحصائیة، و فصل خاص بعاالستطالعیة، عینة البح

.،باإلضافة إلى االستنتاج العام والخاتمة واالقتراحاتهاو مناقشت تحلیلهاو  التوصل إلیها  

  


