
١، العدد  ٥، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٥٥  

تقدیر الذات وعالقتھ بالتحصیل الدراسي لدى طالبات ثانویة 
المتمیزات

في مدینة الموصل

مھنا بشیر عبد هللام.د. 
معھد إعداد المعلمین/المدیریة العامة لتربیة محافظة نینوى

٤/٦/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ١١/٤/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
الي قیـــاس تقـــدیر الـــذات وعالقتـــه بالتحصـــیل الدراســـي لـــدى طالبـــات اســـتهدف البحـــث الحـــ

ثانویة المتمیزات في مدینة الموصل وذلك من خالل التحقق من صحة الفرضیات آالتیة:

إن هنـــاك فروقـــا ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین المتفوقـــات تحصـــیلیًا والعادیـــات لصـــالح المجموعـــة .١

األولى في مفهوم تقدیر الذات.

ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین العادیـــات والمتـــأخرات تحصـــیلیًا لصـــالح المجموعـــة إن هنـــاك فروقـــا.٢

األولى في مفهوم تقدیر الذات.

إن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصــائیة بــین المتفوقــات تحصــیلیًا والمتــأخرات لصــالح المجموعــة .٣

األولى في مفهوم تقدیر الذات.

ت الصف الخامس اإلعـدادي وللتحقق من صحة هذه الفرضیات فإن الباحث اختار طالبا

م، وقد بلـغ العـدد اإلجمـالي ٢٠٠٦-٢٠٠٥في ثانویة المتمیزات في مدینة الموصل للعام الدراسي 

طالبة. )١٠٦لمجتمع البحث (

ــــي فــــي رســــالتها  ــــذات الــــذي أعدتــــه یمامــــة محســــن عل اســــتخدم الباحــــث مقیــــاس تقــــدیر ال

" ألنـه أقـرب المقـاییس  ١٩٩٨إلعدادیة، الموسومة: " بناء مقیاس لتقدیر الذات لطالبات المرحلة ا

م لطالبـــات المرحلـــة اإلعدادیـــة والبحـــث  ١٩٩٨للبحـــث الحـــالي، ولمـــا كـــان المقیـــاس قـــد اعـــد عـــام 

م، فقـد أوجـد ٢٠٠٦-٢٠٠٥الحالي یطبق المقیـاس علـى طالبـات ثانویـة المتمیـزات للعـام الدراسـي 

فـي میـدان التربیـة وعلـم الـنفس الباحث صدق المقیاس وذلك بعرض فقراته على لجنـة مـن الخبـراء

فقــرة  )٥٣( المقیــاس مــنللتأكــد مــن ســالمة اعتمــاده علــى طالبــات ثانویــة المتمیــزات، وبــذلك تــألف

  ).٢٦٥-٥٣( فقرة سالبة وقد تراوح المدى النظري من درجة )٢٥فقرة موجبة و( )٢٨منها (

حیــث تــم إعــادة ولحســاب معامــل الثبــات فقــد أعتمــد الباحــث علــى طریقــة إعــادة االختبــار، 

تطبیق المقیاس على عینـة مـن طالبـات الصـف الرابـع اإلعـدادي فـي ثانویـة المتمیـزات بلـغ عـددها 

طالبة، بعد إن تجاوزت المدة الزمنیة أسبوعان على التطبیق األول للمقیاس وقد بلغ معامل  )٣٠(

  ).٠.٨٩ل والثاني (االرتباط (معامل الثبات) باستخدام "معامل ارتباط بیرسون" بین التطبیق األو 
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كمــا اســتخدم الباحــث معیــار الكفایــة التحصــیلیة لدراســة العالقــة بــین مفهــوم تقــدیر الــذات 

والكفایة في التحصیل الدراسي فقد اختار الباحث ثالث مجموعات تمثل الكفایـة التحصـیلیة، وهـي 

ى النحـــو ومجموعـــة العادیـــات ومجموعـــة المتـــأخرات تحصـــیلیًا علـــمجموعـــة المتفوقـــات تحصـــیلیًا،

اآلتي: 

آ. تحدید معـدل الـدرجات التـي حصـلت علیهـا الطالبـات فـي امتحـان نهایـة الفصـل األول وامتحـان 

  م.٢٠٠٦-٢٠٠٥للسنة الدراسیة نصف السنة

ترتیب الطالبات تبعًا لمعدل درجاتهن.ب.

لیاً ج.اختیـــار الربـــع األعلـــى لیمثـــل المتفوقـــات تحصـــیلیًا، والربـــع األدنـــى لیمثـــل المتـــأخرات تحصـــی

والباقي یمثلن العادیات تبعًا لمعدل درجاتهن.

د. تقلیًال لعوامـل الصـدفة طلـب الباحـث مـن ثالثـة مـن المدرسـات مجتمعـات اختیـار الربـع األعلـى 

وذلـك تبعـًا لمحكـات الذي یمثل المتفوقات تحصیلیًا، والربـع األدنـى لیمثـل المتـأخرات تحصـیلیًا،

ویم أداء الطالبــة وتحدیــد درجتهــا فــي مــدة األربــع األشــهر معینــة تســتخدمها المدرســات حالیــًا لتقــ

  .م٢٠٠٦-٢٠٠٥األولى من السنة الدراسیة 

توصل البحث إلى:

: لقد حصلت الطالبات المتفوقات تحصیلیًا على متوسط درجات في مفهوم تقدیر الـذات أعلـى أوالً 

یوحي بـان فكـرة مما ،٠.٠١من متوسط العادیات وان الفرق له داللة إحصائیة عند مستوى 

وهذا یؤید الفرض األول.الطالبة المتفوقة عن نفسها فكرة ایجابیة أكثر من الطالبة العادیة،

ارتفاع متوسط الدرجات التي حصلت علیها الطالبات العادیات في مفهـوم تقـدیر الـذات عـن ثانیًا:

یشیر إلى أن مما ٠.٠١الطالبات المتأخرات تحصیلیًا وان الفرق دال إحصائیا عند مستوى 

مفهوم تقدیر الذات لدى الطالبة العادیة أكثر ایجابیة من مفهوم الطالبة المتأخرة، وهـذا یؤیـد 

الفرض الثاني. 

بــــین متوســــط درجــــات المتفوقــــات  ٠.٠١لــــه داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى أن هنــــاك فرقــــاً ثالثــــًا:

ثالث.، وهذا یؤید الفرض الالذاتتحصیلیًا والمتأخرات في مفهوم تقدیر 

بارتفـاع درجـة التحصـیل  الـذاتیالحـظ بوجـه عـام ارتفـاع الدرجـة علـى مقیـاس مفهـوم تقـدیر رابعًا:

وهـــذا یشـــیر إلـــى أن االرتبـــاط بـــین مفهـــوم تقـــدیر الـــذات ودرجـــة التحصـــیل ارتبـــاط مـــن النـــوع 

(عالقــــة خطیـــة) مؤداهــــا أن مفهـــوم تقــــدیر الـــذات االیجــــابي یرتفـــع بارتفــــاع درجــــة المســـتقیم

التحصیل.
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Self-Esteem and its Relation With Study-Acquisition for
the Secondary Student Girls of Al-Motamayzat Secondary

School in Mosul City

Dr. Mohana Bashir Abdullah
State institution of Teachers / Nineveh

Abstract:
This research aims to measure Self-Esteem and its relation with

study-acquisition for the secondary student girls of Al-motamayzat

secondary school in Mosul city in investigating it the following

hypotheses can be seen:

1. There are statistical differences between acquisitional surpassings and

the ordinary level of the student for the benefit of the first group in the

Self-Esteem understanding.

2. There are statistical differences between the ordinary level of girl

student and the backward students for the benefit of the first group in

the Self-Esteem understanding.

3. There are statistical differences between the acquisitional surpassings

and the backward students for the benefit of the first group in the Self-

Esteem understanding.

To investigate the correct of these hypotheses, the researcher chose

the fifth class student of Al-motamayzat secondary school in Mosul

(2005-2006).

The total number of students for research was (106). The

researcher used the Self-Esteem measurement which was intended by

Yamama Muhsen Ali in her thesis “Building of Self-Esteem

measurement for secondary school of girls 1998”. It is the nearest

measurement to this research, As the measurement had been intended in

1998 for secondary girl students and the research is applied in Al-

motamayzat secondary students (2005-2006) The researcher found that

the measurement was quite correct as he displayed its paragraphs to

expert committee of education and psychology to be sure that is quite

sound for Al-motamayzat secondary school.
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The measuremen consists of (53) paragraphs,(28)of them were

positive and (25)were negative.

The theoretical score was between (53-265). The researcher

depended on repeating the test to count the Reliability dealer value. The

measurement was repeated to apply on sample (30) students girls of

fourth class in Al-motamayzat secondary school, after the first

measurement application with aduration of two weeks. By using Persons

Reliability dealer value between the first and second application, it

became (0.89)

The researcher also has used the sufficing acquisition measurement

to study the relation between Self-Esteem and the sufficing acquisition.

He chose three groups to represent the sufficing acquisition they

are :surpassings acquisition group, ordinary level group, and backward

students group as the following:

A. Fixing the students mark average which they obtained in the first term

examination and the middle year examination (2005-2006).

B. Arrange the students according to their marks a verge.

C. Choosing the upper quarter to reresent the surpassing acquisition and

the down quarter to represent the backward students, and the

remainder represent the ordinary level students and also they are

chosen according to their marks a verge.

D. In order to make chance factors less the researcher demanded from

three teachers to investigate about the upper quarter which represent

the backwards acquisition to follow particular trial the teachers use

them to value the student performance and fix her marks for the first

four months of the (2005-2006) year.

After realizing hypothesis the research has reached these results:

that score–rising on the Self-Esteem understanding accompany with the

score rising of acquisition indicates to the dealing between the Self-

Esteem understanding and acquisition-score. This sort of dealing is

straight, that’s to say, the positive Self-Esteem understanding rises as

acquisition score.
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الفصل األول
أوالً: مشكلة البحث

أكد العدید من علماء النفس على أهمیة مرحلة المراهقة كونها مرحلة انتقالیة ینتقل عبرها 

یـــر فـــي الجوانـــب الجســـمیة والعقلیـــة الفـــرد مـــن الطفولـــة إلـــى الرشـــد ویترتـــب علـــى هـــذا االنتقـــال تغی

)، ومـن المطالـب األساسـیة للمراهـق الحاجـة ١٠، ص١٩٧٠(الجسـماني، واالجتماعیة واالنفعالیـة

إلــى تأكیــد ذاتــه والســعي الكتشــاف إبعادهــا وتفســیر مــا قــد یعتریهــا مــن مشــاعر متناقضــة، وقــد أكــد 

ــEricksonاریكســون ( د الــذات فــي مرحلــة المراهقــة، )علــى الحاجــة الملحــة للشــعور بالهویــة وتأكی

حیث یتأرجح الفرد بین كونه طفًال وراشدًا، فیحاول تحدید موقفه من أجل رسم صـورة لنفسـه تكـون 

متســقة مــع القــیم االجتماعیــة التــي حصــلها عــن اآلخــرین، وتلــك التــي كونهــا عــن نفســه، ویتكــون 

اء كانت ذاته الجسمیة أو ذاتـه مفهوم المراهق عن ذاته من أفكاره وتقییماته ومدركاته عن ذاته سو 

االجتماعیة أو ذاته العقلیة، ویتم تحدیـد معـالم هـذه الصـورة فـي إطـار ممـا یـراه اآلخـرون عنـه ومـا 

  ).٤٦-٤٥ص١٩٩٢یراه هو عن نفسه (یعقوب، 

إن ســــلوك المراهــــق یــــرتبط بذاتــــه أكثــــر مــــن أیــــة مرحلــــة أخــــرى ویكــــون أكثــــر مــــیال إلــــى 

). كما أشـارت ١٤٥، ص١٩٨٨واالحترام من اآلخرین. (شعیب، االستقاللیة وبحاجة إلى التقدیر

معظــم الدراســات والبحــوث إلــى إن المراهــق الــذي یمتلــك تقــدیرًا عالیــًا لذاتــه غالبــًا مــا یــنعكس ذلــك 

علــى توافقــه المدرســي واالجتمــاعي والصــحي واألســري ویكــون أكثــر اتزانــًا وثقــة بنفســه، وشــجاعة، 

,Resenbergواالعتمـــاد علـــى الـــذات، كدراســـة (وبمنـــأى عـــن القلـــق والتـــوتر العصـــبي 1967(

) أن المراهقـات عـادة مـا یكـن أكثـر انخفاضـًا فـي ١٩٨٢ووجدت دراسات أخرى كدراسة (األشول، 

تقدیرهن لدواتهن إذا ما قورن بالذكور.

ــتعلم فقــد أصــر كــل  لقــد أكــدت نظریــة " مفهــوم الــذات " أهمیــة هــذا المفهــوم فــي عملیــة ال

نج" على إبراز أهمیة الصورة التـي یـرى بهـا النـاس أنفسـهم وعـالمهم المحـیط بهـم من " كومبس وس

على عملیة التعلم، ذلك أن فكرة الفرد عن قدراته وٕامكاناته، وما یستطیع أن یتعلمه، یشـكل عـامًال 

إیجابیا أو سلبیًا في تحصیله الدراسي. فالطالب الذي یّكون عن نفسه فكـرة انـه ذكـي وان اآلخـرین 

دون ذلــك فانــه یســلك ویتصــرف علــى هــذا األســاس لیحــافظ علــى هــذا المفهــوم، فتــراه یصــرف یعتقــ

ساعات طوال في المطالعـة والطالـب الـذي یعتقـد انـه عـاجز وغبـي فانـه ال یحـاول أن یـتعلم وكـأن 

اإلحساس بالعجز وعدم الكفایة یعفیانه من مجرد المحاولة.

  )٢٥٨، ص١٩٨٥(حسین، 

ظریـــة التـــي توضـــح اثـــر مفهـــوم الـــذات فـــي عملیـــة الـــتعلم بعـــض لقـــد أثـــارت هـــذه اآلراء الن

,Campbellالدراسات التجریبیة بین المتغیرین: مفهوم الذات والتحصیل. ففي دراسات كل من (
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,Bledsoe) و(1967 ) أتضح أن هناك ارتباطًا موجبًا بین مفهـوم الـذات والتحصـیل، وأن 1967

لك عند اإلناث. هذا االرتباط له داللة عند الذكور وغیر ذ

,Caplinكمـا وجـد ( ) فـي دراسـة للطـالب الزنـوج مـا یثبـت أن الـذین لـدیهم مفـاهیم 1966

,Purkeyإیجابیة عن الذات یمیلون إلى الحصول على تحصیل مرتفع ( 1970, p17.(

ــــو ناهیــــة،  ــــوقین ١٩٩٦فــــي حــــین أظهــــرت دراســــة (أب ــــین المتف ــــروق جوهریــــة ب ) وجــــود ف

هوم الذات لصالح المتفوقین.والمتأخرین تحصیًال في مف

إن التغیرات في مفهوم الذات عن القـدرة األكادیمیـة تـرتبط بتغیـرات موازیـة فـي التحصـیل، 

وان مفهــوم الــذات عــن القــدرة عامــل تنبــؤ عــن النجــاح فــي المدرســة أفضــل مــن مفهــوم الــذات العــام 

متوسـط تحصـیًال، فـي .وانه یندر أن یحصل الطالب ذو المفهوم السلبي عن الذات فوق مسـتوى ال

ـــة عـــن القـــدرة ال یحصـــلون علـــى  ـــاهیم ذات عالی ـــذین لـــدیهم مف ـــة مـــن أولئـــك ال حـــین أن نســـبة قلیل

مســـتویات تحصـــیلیة عالیـــة ، ممـــا قـــاد " بـــروك أوفـــر " إلـــى االفتـــراض أن الثقـــة فـــي قـــدرة اإلنســـان 

عامل ضروري، ولكنها لیست العامل الوحید في التحصیل.

)Brook over, 1964, p271(

یتضح مما سبق تناوله:

إن مفهوم الذات مكتسب وان توقعات األفراد المحیطین بالطالب وردود أفعالهم نحوه، وخاصة .١

األحكام التقویمیة التي یصدرونها علیه تلعب دورًا في بناء مفاهیم معینة عن ذاته.

ا أكدته إن هذا المفهوم یؤثر بشكل واضح في أداء الفرد األكادیمي وسلوكه التعلیمي، كم.٢

اآلراء النظریة والدراسات التجریبیة العالمیة.

إن هذا المفهوم یوجه ویطبع تصرفات األفراد بطابع خاص تبعًا لمفاهیم الذات عندهم..٣

وأیمانا من الباحث من خالل عمله في المیدان التربوي وٕاحساسه بمعاناة بعض الطالبـات 

ى تحصیلهن الدراسي، األمر الذي دفع الباحث المراهقات بالتقدیر الواطئ للذات وانعكاس ذلك عل

إلى التعرف میدانیًا على تقدیر الـذات لـدى طالبـات ثانویـة المتمیـزات فـي مدینـة الموصـل وعالقتـه 

بتحصیلهن الدراسي وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة آالتیة:

ما مستوى تقدیر الذات لدى طالبات ثانویة المتمیزات في مدینة الموصل؟.٤

تقدیر الذات لدى الطالبات سالبًا أو إیجابیًا مع ارتفاع مستوى التعلیم؟عتدلیهل .٥

هل هناك عالقة بین مفهوم تقدیر الذات وبین درجة أداء الطالبات في المقررات الدراسیة؟.٦

ممــا ســبق یتضــح أن هــذا البحــث یهــدف إلــى اإلجابــة عــن األســئلة الســابقة، وذلــك لتحدیــد 

لذات والتحصیل األكادیمي. فمثل هذه المعرفة ستكون أساسا تقوم علیـه العالقة بین مفهوم تقدیر ا

"بــرامج التوجیــه واإلرشــاد "، بحیــث تهــدف إلــى رفــع وتحســین مســتوى األداء المدرســي ،عــن طریــق 

ــــذاتتنمیــــة اتجاهــــات إیجابیــــة عــــن  ، وعــــن طریــــق تعــــدیل وضــــبط توقعــــات األفــــراد المحیطــــین أل
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أهمیــة خاصــة فــي حیــاتهن كالمدرســات واآلبــاء، وتطــویر بالطالبــات وخاصــة أولئــك الــذین یحتلــون

أسالیب التعامل معهن بما یضمن تنمیة التوقعـات اإلیجابیـة فـي الوسـط الـذي یتعـاملن معـه، حتـى 

لدیهن. ألذاتتتحقق إیجابیة مفهوم 

:ثانیاً: أھمیة البحث والحاجة إلیھ
ات ضـمن نظریـات الـذات. تقدیر الذات مفهوم حدیث نسبیًا، وقد ظهر في أواخر الخمسین

. ومفهوم الذات بدوره جانـب مـن Self-esteemوهو بعد من إبعاد مفهوم أوسع هو مفهوم الذات 

.Selfجوانب الذات 

ویمكــن تعریــف الـــذات بأنهــا مفهــوم فرضــي یشــیر إلـــى منظومــة معقــدة مــن العملیـــات . الــذات:١

الجسدیة والنفسیة الممیزة للفرد.

ة هي:وللذات خمسة جوانب أساسی

آ. الذات الجسدیة: تتضمن الجسد وفعالیاته البیولوجیة.

selfب.الذات كعملیة  as process.وتتضمن األفكار والمشاعر والسلوك :

socialج. الذات االجتماعیة  self تتألف من األفكار التي یعتنقها الفرد والسـلوك الـذي یقـوم بـه :

واضحًا في األدوار التي یقوم بها األفراد.. وذلك استجابة لآلخرین في المجتمع ویبدو ذلك

د. مفهوم الذات: ویشیر إلى الصورة التي لدى المرء عن ذاته .

Ideal. الذات المثالیة ھـ self.أو ما تطمح إن تكون علیه. وتشكل هذه الجوانب كًال متكامًال :

)Chauhan, 1989, p34-37(

التــي یكونهــا الفــرد عــن نفســه. ولهــذه الصــورة . مفهــوم الــذات: یشــیر مفهــوم الــذات إلــى الصــورة٢

ثالثة جوانب:

آ. معرفة الذات: أي ما یعرفه المرء عن نفسه مثل العمر والجنس.

ب. التوقعات من الذات: وهذه التوقعات تسهم في تحدید األهداف الشخصیة.

یـه تقیـیم ج. تقییم الذات: ویتضمن تصور الفـرد لمـا یمكـن أن یكـون علیـه. ولمـا یجـب إن یصـل إل

,Markusهذین األمرین ینتج عنه تقدیر الذات.( 1986, 51:858-866(

. تقدیر الذات: إن تقدیر الذات مفهوم متصل اتصاًال وثیقًا بمفهوم الـذات وهـو جانـب منـه. ألن ٣

ــــة مــــن اآلخــــرین عــــن نفســــه. ویــــرى  ــــرد منــــذ الطفول إحكــــام القیمــــة متضــــمنة فیمــــا یتعلمــــه الف

)Kimbleـــذات ـــدیر ال ـــة شخصـــیة ) إن تق ـــى توقعـــات النجـــاح فـــي مهمـــات لهـــا أهمی یشـــیر إل

).Kimble,1990,p73واجتماعیة. (

Songأما سو نج وهاتي ( & Hattie:فیقسمان مفهوم الذات إلى ثالثة أقسام هي (
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 ومفهـــوم ذات القـــدرة فـــي العلـــوم ألتحصـــیليمفهـــوم الـــذات األكـــادیمي: یتضـــمن مفهـــوم الـــذات ،

عیة، واللغات، والریاضیات فضًال عن مفهوم الذات الصفي.الطبیعیة والدراسات االجتما

.مفهوم الذات الظاهرة: و یتضمن مفهوم الذات الجسمیة، والثقة بالذات

.مفهوم الذات االجتماعیة: و یتضمن مفهوم الذات العائلي، ومفهوم ذات الرفاق

  ) ٨٣، ص١٩٩٢(صوالحة، 

اد بزیـــادة الـــذكاء والـــتعلم والمســـتوى إن القـــدرة علـــى إدراك الـــذات حســـب رأي (لینجـــر) تـــزد

االجتماعي و االقتصادي، فالولید غیر قادر على تكوین مفهوم عن ذاته إال انه وبنمو قدراته یبدأ 

تدریجیًا بتكوین مفهوم مقبول اجتماعیًا عن ذاته وسیبقى هـذا المفهـوم عـن الـذات لدیـه إلـى مرحلـة 

مفهوم متمایز وواقعي عن ذاته. المراهقة ومع تزاید النضج یبدأ الفرد بتكوین 

  )٥١٩، ص١٩٧٧(ملیكة، 

وكمــا ذكرنــا ســابقا فــان " تقــدیر الــذات " یعــد أحــد المكونــات الشــاملة والعامــة مــن مفهــوم 

الذات أو هو على األصـح أحـد مشـتقات هـذا المفهـوم، ومـن المعـروف إن مفهـوم الـذات نشـأ نشـأة 

Garlل روجـرز (فلسفیة ثم تأكد انتماؤه إلى علم النفس بفضل كـار Rogers وأصـحاب التوجـه (

  )١٠٢، ص١٩٨٩اإلنساني. (كفافي، 

كما أن " تقدیر الذات " تقیـیم مـتالزم لمفهـوم الـذات وان كلیهمـا یكشـفان عـن الدرجـة التـي 

,Zuckermanیقبـل بهـا الفـرد نفسـه ( 1980, p.p149-162 وٕان هنـاك عالقـة قویـة وموجبـة .(

ر الذات له قوة دافعیة للمحافظة على ثبات مفهوم الذات واتساعِه. بین المفهومین باعتبار أن تقدی

)Marsh, 1986, p.p1224-1236(

وتعـــد المدرســـة بكـــل مـــا فیهـــا مـــن أجـــواء اجتماعیـــة وقـــوانین وأنظمـــة وأســـالیب وطـــرق فـــي 

التصنیف والترفیع والتعامل مع الطلبة من العناصر الهامة في تنمیة وتطویر فكـرة الفـرد عـن ذاتـه 

)Bean & Lipka, 1980.(

وعلــى أیــة حــال فــان مفهــوم تقــدیر الــذات یعــد عنصــرًا هامــًا فــي توقــع النجــاح والقــدرة علــى 

Rossحل المشكالت وٕانجاز المهام المختلفـة ( & Parker, 1980, p6-10 كمـا یعـد التصـور ،(

ة أبعـاد السلیم للذات من العوامـل الحاسـمة فـي تحقیـق إمكانـات الطلبـة، فضـًال عـن ذلـك فـإن معرفـ

الـــذات األكادیمیـــة واالجتماعیـــة واالنفعالیـــة تســـهم فـــي تقـــدیم البـــرامج اإلرشـــادیة المناســـبة التـــي ال 

تقتصــر علــى تحســین مســتوى التحصــیل األكــادیمي فقــط بــل تتســع لتعنــى بتحســین مســتوى تقــدیر 

م السـلبیة الذات والسلوك الصفي، والتخفیض من قوة القلق وزیـادة التقبـل االجتمـاعي وٕازالـة المفـاهی

Wyneللذات والتخفف من العزلة االجتماعیة ( & Skjei, 1970, p829-835.(

هــذه الدراســة تعــد مــن أولــى الدراســات العراقیــة التــي تناولــت وعلــى حــد علــم الباحــث فــأن  

أبعاد مفهوم تقدیر الذات انطالقا من رؤیة المراهقات ألنفسهن ولیس كما یراها أو یحددها الباحث 
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فــي مســاعدة العــاملین فــي المجــال التربــوي علــى معرفــة أي المواقــف االجتماعیــة لهــا ، كمــا تســهم 

أهمیة خاصة بالنسبة للمراهقات ، وما یحیط بهذه المواقف من مشاكل وصعوبات من أجل تـوفیر 

الرعایــة الكافیــة لهــذه الفئــة مــن الطالبــات، وأخیــرًا فــإن هــذه الدراســة تــوفر بیانــات جیــدة تتعلــق بــأثر 

ألكــادیمي والرعایــة التربویــة االثرائیــة الخاصــة التــي تتلقاهــا فئــة مــن الطالبــات فــي مــدارس ا التفــوق

خاصة بالمقارنة مع الطالبات في المدارس العادیة على مفهوم تقدیر الذات.   

اإلطار النظري والدراسات السابقة:الفصل الثاني
أوالً: اإلطار النظري
لمفاهیم التي اتجه العلمـاء لدراسـتها فـي السـنوات ) من اSelf-Esteemیعد تقدیر الذات (

Dig( ١٩٦٦األخیرة، فمنذ ظهور إعمال دي جوري  gory وغیره من علماء الـنفس االجتمـاعي (

شاع استخدام هذا المفهوم الذي یعبر عن األسلوب الذي یدرك به األفراد أنفسهم في عالقاتهم مع 

اآلخرین .

رن العشـــرین لبنـــاء نظریتـــه الخاصـــة بـــالغرائز وضـــمن محـــاوالت ماكـــدوجل فـــي مطلـــع القـــ

توصل إلى أن تقدیر الذات عاطفة رئیسة تحتل أعلى موقع في النظام الهرمي الخـاص بشخصـیة 

  )١٩٢، ص١٩٧٣اإلنسان وتتأثر باختالط الفرد باآلخرین. (فلوجل، 

ویــــرى أن عاطفــــة اعتبــــار الــــذات هــــي المــــنظم األساســــي للســــلوك والمســــیطر علــــى بقیــــة 

ت وتتوقف علیها قوة الشخصـیة ووحـدة اتجاههـا وتناسـق أفعالهـا واتـزان تصـرفاتها وتكاملهـا، النزعا

وعاطفـة اعتبـار الـذات فـي صـورتها المتطـورة یطلـق علیهـا " احتـرام الـذات " حیـث یمیـل الفـرد إلـى 

إخفــاء عیوبــه عــن النــاس وعــن نفســه وبــذلك توجهــه نحــو أســالیب معینــة مــن الســلوك. (الملیجــي، 

  )١٦٩، ص١٩٨٢

,Maslowوأشار ماسلو ( ) إلى خمس حاجـات أساسـیة هـي: الحاجـات الجسـمیة، 1970

والفسیولوجیة، والحاجة للحب، والحاجة للتقدیر، والحاجة لتحقیق الذات.

وتعني الحاجة إلى التقدیر حاجـة كـل فـرد إلـى أن یكـّون رأیـا طیبـا عـن نفسـه وعـن احتـرام 

ارة والـــى تجنـــب الـــرفض أو النبـــذ أو عـــدم االستحســـان. اآلخـــرین لـــه والـــى الشـــعور بالكفایـــة والجـــد

  )٤٨٣، ص١٩٨٤(الدریني وآخرون، 

إمـــا فیمـــا یخـــص حاجـــة اعتبـــار الـــذات فتـــاتي بالدرجـــة الرابعـــة فـــي هـــرم ماســـلو للحاجـــات 

وتعني أن الفرد یحتاج إلـى تقـویم تقـدیر الـذات والـى تقـدیر اآلخـرین لـه المبنـي علـى أسـاس واقعـي 

یعتمد على القدرة الحقیقیة للفرد والتي تحصل على أساسـها هـذا التقـدیر مـن قوي أي التقدیر الذي

  )٤٩، ص١٩٨٣األفراد اآلخرین. (دواني وآخرون، 

Self-Esteem:نظریات تقدیر الذات 
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:Rosenberg. نظریة روزنبرج ١
ه تدور أعمال " روزنبرج " حول محاولته دراسة نمو وارتقاء سلوك تقییم الفرد لذاته وسـلوك

مـــن زاویـــة المعـــاییر الســـائدة فـــي الوســـط االجتمـــاعي المحـــیط بـــالفرد، وقـــد اهـــتم "روزنبـــرج" بصـــفة 

خاصــة بتقیـــیم المـــراهقین لـــدواتهم ،ووســـع دائـــرة اهتمامــه بعـــد ذلـــك بحیـــث شـــملت دینامیـــات تطـــور 

لذاته صورة الذات اإلیجابیة في مرحلة المراهقة، واهتم بالدور الذي تقوم به األسرة في تقدیر الفرد 

وعمـــل علـــى توضـــیح العالقـــة بـــین تقـــدیر الـــذات الـــذي یتكـــون فـــي إطـــار األســـرة وأســـالیب الســـلوك 

االجتماعي الالحق للفرد فیما بعد. 

روزنبــرج" أن تقــدیر الــذات مفهــوم یعكــس اتجــاه الفــرد نحــو نفســه وطــرح ســایمون وواعتبر"

هـا ویخبرهـا، ومـا الـذات إال أحـد فكرة أن الفرد یكّون اتجاهًا نحو كل الموضوعات التـي یتعامـل مع

هــذه الموضــوعات. ویكــّون الفــرد نحوهــا اتجاهــًا ال یختلــف كثیــرًا عــن االتجاهــات التــي یكونهــا نحــو 

الموضوعات األخرى ولكنه فیما بعد عاد واعترف بان اتجاه الفرد نحو ذاتـه ربمـا یختلـف ولـو مـن 

الناحیة الكمیة عن اتجاهه نحو الموضوعات األخرى.

)Simons and Rosenberg,1973,p.p553-568(

Copper. نظریة كوبر سمیث٢ -Smith:
أســـهمت نظریـــة " كـــوبر ســـمیث " فـــي دراســـته لتقـــدیر الـــذات عنـــد طلبـــة مـــا قبـــل الدراســـة 

الثانویـــة، حیـــث ذهـــب إلـــى أن تقـــدیر الـــذات مفهـــوم متعـــدد الجوانـــب حیـــث أنهـــا تتضـــمن كـــًال مـــن 

د الفعـــل أو االســتجابات الدفاعیـــة، فـــإذا كــان تقـــدیر الـــذات عملیــات تقیـــیم الـــذات كمــا تتضـــمن ردو 

یتضـمن اتجاهــات تقییمیــة نحــو الــذات فــان هــذه االتجاهـات تتســم بقــدر كبیــر مــن العاطفــة، فتقــدیر 

الذات عند " كوبر سمیث " هو الحكم الذي یصدره الفرد عن نفسه متضـمنًا االتجاهـات التـي یـرى 

الفرد عن تقدیره لذاته إلى قسمین :أنها تصفه على نحو دقیق ویقسم تعبیر

آ. التعبیر الذاتي: وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها . 

ب.التعبیر السلوكي: ویشیر إلى األسالیب السلوكیة التي تفصح عن تقدیر الفرد لذاته والتي تكون 

متاحة للمالحظة الخارجیة .

ویمیز " كوبر سمیث " بین نوعین من تقدیر الذات:

ر الذات الحقیقي : ویوجد عند األفراد الذین یشعرون بالفعل أنهم ذو قیمة .تقدی-

ــــذین یشــــعرون أنهــــم غیــــر ذوي قیمــــة ولكــــنهم- ــــراد ال ــــدفاعي : ویوجــــد عنــــد األف ــــذات ال تقــــدیر ال

ال یســـــــتطیعون االعتـــــــراف بمثـــــــل هـــــــذا الشـــــــعور والتعامـــــــل علـــــــى أساســـــــه مـــــــع أنفســـــــهم ومـــــــع 

,Coopersmithاآلخرین.( 1967, p.5(
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یحدد مسـتوى طمـوح كـل شـخص لمـدى كبیـر تفسـیره للنجـاح أو الفشـل ومـن ثـم مـا الـذي و 

یمكن إضافته أو أخذه من تقدیره لذاته. ویقرر " كوبر سمیث " أنه لیس هناك طرازًا عامًا للشروط 

  )٨١، ص١٩٨٧الضروریة المنتجة لتقدیر مرتفع للذات. (أبو زید ، 

ن عــدم قــدرتنا علــى تحدیــد أنمــاط أســریة ممیــزة ویـذهب " كــوبر ســمیث " إلــى انــه بــالرغم مــ

بین أصحاب الدرجات العلیا وأصحاب الدرجات المنخفضة في تقدیر الذات من األبناء فإن هنـاك 

ثــالث حــاالت مــن حــاالت الرعایــة الوالدیــة تبــدو لــه مرتبطــة بنمــو المســتویات األعلــى مــن تقــدیر 

  الذات وهي:

.تقبل األبناء من جانب اإلباء

وك األبناء اإلیجابي من جانب اإلباء.تدعیم سل

 ،١٠٤، ص١٩٨٩احترام مبادرة األبناء وحریتهم في التعبیر من جانب اإلباء . (كفافي(

:Ziller. نظریة زیلر ٣
یرى زیلر أن تقدیر الذات هو البناء االجتمـاعي للـذات ونظـر إلـى تقـدیر الـذات مـن زاویـة 

ات بأنــه تقــدیر یقــوم بــه الفــرد لذاتــه ویلعــب دور نظریــة المجــال فــي الشخصــیة، ووصــف تقــدیر الــذ

المتغیر الوسیط أو انه یشغل المنطقة المتوسطة بین تقدیر الذات والعالم الواقعي.

وعلــى ذلــك فعنــدما تحــدث تغییــرات فــي بیئــة الشــخص االجتماعیــة فــان تقــدیر الــذات هــو 

ته تبعًا لذلك .العامل الذي یحدد نوعیة التغییرات التي ستحدث في تقییم الفرد لذا

وتقدیر الذات طبقًا لهذه النظریة مفهوم یربط بین تكامل الشخصـیة مـن ناحیـة وقـدرة الفـرد 

علــى أن یســتجیب لمختلــف المتغیــرات التــي یتعــرض لهــا مــن ناحیــة أخــرى، وٕان الشخصــیة تتمتــع 

,Zillerبدرجة عالیة من الكفایة في الوسط االجتماعي الذي توجد فیه ( 1969, p84.(

اســتخدم فــي العدیــد مــن Self-esteemمــا تجــدر مالحظتــه أن مصــطلح تقــدیر الــذات وم

الدراســات النظریـــة إال انــه ســـرعان مــا أصـــبح عنوانــًا للكثیـــر مــن الدراســـات التجریبیــة، ولقـــد ذهـــب 

Globalهؤالء الباحثون إلى أن تقدیر الذات من الممكن أن یقاس كمتغیر شامل  Variable  إال

رات جزئیة ومتعددة .أنه یتكون من متغی

:ثانیاً: الدراسات السابقة
أشــارت دراســات كثیــرة إلــى أهمیــة العالقــة بــین مفهــوم تقــدیر الــذات والتحصــیل األكــادیمي 

,Byrneضمن البیئة المدرسیة ( ) وٕان أي تغییر في أحد هذین المتغیرین یـؤدي إلـى تغیـر 1996

ما یسبق األخر، إال أن هذه الدراسـات تؤكـد األخر ، وعلى الرغم من أن الدراسات لم تشر إلى أیه
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العالقة القویة بینهما ،وتفترض الكثیر من هذه الدراسات أن تنمیة مفهوم إیجابي للذات یؤدي إلـى 

التحسن في التحصیل األكادیمي.

فقــد توصــلت دراســات أجنبیــة عدیــدة إلــى وجــود عالقــة إیجابیــة بــین تقــدیر الــذات والتفــوق 

,Purkeyكـي (الدراسـي، فقـد قــام بیر  ) بمراجعـة نتــائج الدراسـات التـي أجریــت فـي الوالیــات 1971

المتحـــدة لبحـــث العالقـــة بـــین تقـــدیر الـــذات والتفـــوق الدراســـي، وتوصـــل إلـــى وجـــود عالقـــة إیجابیـــة 

بینهما؛ إال أن استعراض الدراسات السابقة یظهر أن هناك دراسات لم تصل إلـى وجـود ارتبـاط لـه 

,Purkeyداللة بین المتغیرین. ( 1971, p121(

Simonقام ( & Simon بدراسة هـدفت إلـى تبـین العالقـة بـین تقـدیر الـذات والتحصـیل (

Cooperالدراســــي واســــتخدم مقیــــاس ( smith ، لتقــــدیر الــــذات واختبــــارات لقیــــاس التحصــــیل (

وأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة بین تقدیر الذات والتحصیل الدراسي لـدى اإلنـاث 

Simonالذكور. (و  & Simon, 1975, p97-106(

Youngوأجرى ( Blood دراسة هدفت إلى دراسة العالقـة بـین تقـدیر الـذات والتحصـیل (

) طالــب مــن طلبــة المرحلــة الثانویــة. واســتخدم الباحــث ٩٠٧األكــادیمي. تألفــت عینــة الدراســة مــن (

اســـة إلـــى وجـــود معامـــل ). أشـــارت نتـــائج الدر Rosenbergنســـخة معدلـــة عـــن مقیـــاس لروزنبـــرج (

ارتباط له داللة عالیة بین تقدیر الذات والتحصیل الدراسي. وأظهر تحلیل النتائج أن تقـدیر الـذات 

یمكن أن یكون المؤشر األفضل إلى تحصیل الطالب وأوصـى الباحـث بضـرورة االهتمـام والعنایـة 

بتقدیر الذات لدى الطالب ؛ إذا أردنا تحسین إنجازهم األكادیمي. 

)Youngblood,1976,p27-36(

Vallerandإمـا فالیرانـد وزمـالؤه ( et al,1994) تلمیـذًا ٦٩) فقـد وجـدوا لـدى مقـارنتهم (

) تلمیـذًا عادیـًا مـن تالمیـذ المـدارس االبتدائیـة علـى متغیـري الدافعیـة الداخلیـة وٕادراك ٦٦متفوقًا بـ (

ر كفایـة وأنهـم مـدفوعون داخلیـًا نحـو الكفایة، أن التالمیـذ المتفـوقین یـدركون أنفسـهم علـى أنهـم أكثـ

النشـــاطات المدرســـیة أكثـــر مـــن التالمیـــذ العـــادیین ، ولـــم یظهـــر للجـــنس أثـــر دال فـــي هـــذا الشـــأن. 

)p172-175Vallerand et al,1994(

إما في النطاق العربي فقـد تناولـت الدراسـات العالقـة بـین مفهـوم الـذات والتفـوق . وبعـض 

هذه الدراسات تناولت مفهومي تقدیر الذات ومفهوم الذات المعنى نفسه.

) إلى وجود عالقة تبادلیة وذات داللة بین تقـدیر ١٩٨٣فقد أشارت نتائج دراسة (جبریل، 

فــي المرحلــة الثانویــة، فزیــادة تقــدیر الطالــب لذاتــه تســهم فــي الطالــب لذاتــه وبــین تكیفــه المدرســي

تحسین التكیف المدرسي لدیه ، وتحسین التكیف المدرسي لدیه یعمل على رفع تقدیره لذاته.

) فأشارت إلى وجود فـروق ذات داللـة إحصـائیة ١٩٨٦إما نتائج دراسة (توق والطحان، 

في تقدیر الذات لصالح الطلبة المتفوقین.
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) دراســة كــان بــین أهــدافها دراســة العالقــة بــین تقــدیر ١٩٨٩رى (الهــوا ري والشــناوي ، وأجـ

) طالـــب نصـــفهم مـــن ٢٠٠الـــذات والتحصـــیل لـــدى طـــالب الجامعـــة ،وتألفـــت عینـــة الدراســـة مـــن (

الذكور والنصف اآلخر من اإلناث ،وتم اختیارهم بطریقـة عشـوائیة مـن بـین طلبـة جامعـة الریـاض 

ت الجامعیة للبنات. واستخدم الباحث مقیاس" كوبرسمث " لتقدیر الذات.وطالبات مركز الدراسا

أشـــار الباحثـــان فـــي تفســـیریهما للنتـــائج إلـــى أن تقـــدیر الـــذات والتحصـــیل الدراســـي یتـــأثران 

ببعضهما، وٕان مسـتوى التحصـیل الجیـد یمكـن أن یسـهم فـي رفـع مسـتوى تقـدیر الـذات، وٕان تقـدیر 

تحسین المستوى الدراسي.الذات المرتفع یمكن أن یسهم في 

  )٥، ص١٩٨٩(الهواري والشناوي، 

) وجـــود فـــروق دالـــة بـــین مفهـــوم الـــذات عنـــد ١٩٩٣كمـــا بینـــت نتـــائج دراســـة (الفـــاعوري، 

المتفوقین وغیر المتفوقین تحصیلیًا. 

أسئلة الدراسة:
هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى معرفــــة أبعــــاد مفهــــوم تقــــدیر الــــذات لــــدى الطالبــــات المتفوقــــات 

دیات في ثانویة المتمیزات في مدینة الموصل ، وفیما إذا كانت هناك عالقة بین هذه األبعـاد والعا

ومستوى األداء األكادیمي لدیهن وبذلك فان هذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة عن السؤالین اآلتیین:

ما أبعاد مفهوم تقدیر الذات لدى طالبات ثانویة المتمیزات في مدینة الموصل ؟

 والمتــأخرات أكادیمیــافــروق بــین الطالبــات المتفوقــات أكادیمیــا والطالبــات العادیــاتهــل توجــد

على أبعاد مفهوم تقدیر الذات ؟ 

حیــث یتوقــع الباحــث انطالقــًا مــن الدراســات واآلراء النظریــة أن تكــون العالقــة خطیــة بــین 

ات أكثـر إیجابیـة مفهوم تقدیر الذات والكفایة في التحصـیل المدرسـي حیـث یكـون مفهـوم تقـدیر الـذ

بارتفاع درجة التحصیل وعلیه یفترض الباحث:

 إن هنــاك فروقـــا ذات داللــة إحصـــائیة بــین المتفوقـــات تحصــیلیًا والعادیـــات لصــالح المجموعـــة

األولى في مفهوم تقدیر الذات.

 إن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصــائیة بــین العادیــات والمتــأخرات تحصــیلیًا لصــالح المجموعــة

مفهوم تقدیر الذات.األولى في 

 إن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصــائیة بــین المتفوقــات تحصــیلیًا والمتــأخرات لصــالح المجموعــة

األولى في مفهوم تقدیر الذات.

حدود البحث:
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یقتصـــر البحـــث الحـــالي علـــى طالبـــات الصـــف الخـــامس فـــي ثانویـــة المتمیـــزات فـــي مدینـــة 

م. ٢٠٠٦-٢٠٠٥الموصل للعام الدراسي 

مصطلحات:تحدید ال
تضمن البحث الحالي مجموعة من المصطلحات التي تحتاج إلى تعریف محدد لها:

Self-Esteemأوالً: تقدیر الذات 
,French. عرفه فرینج  (١ ) بأنه:  1962

األبعاد التـي یضـعها الفـرد ومـن خاللهـا یـرى ذاتـه واآلخـرین ، وتتصـف هـذه األبعـاد بأنهـا 

األهمیة للشخص وٕانما تختلف في درجة مركزیتها.لیست كلها على نفس الدرجة من 

)French et al, 1962, p19(

_Cooper. عرفه كوبرسمث (٢ smith, ) بأنه:1967

حكم شخصي یعني القیمة التي یعبر عنها باالتجاه الذي یشعر به الفرد نحـو نفسـه ،وهـو 

وكیات األخرى. خبرة موضوعیة یقدمها الفرد لآلخرین من خالل التعلیق اللفظي والسل

)Cooper_ smith,1967, p4-5(

) بأنه:١٩٨٣. عرفه جبریل (٣

التقیــیم العــام لــدى الفــرد لذاتــه فــي كلیتهــا وخصائصــها العقلیــة، واالجتماعیــة، واالنفعالیــة، 

واألخالقیة، والجسدیة وینعكس هذا التقییم في ثقته بذاته وشعوره نحوها وفكرتـه عـن مـدى أهمیتهـا 

اته منها كما یبدو ذلك في مختلف مواقف حیاته.وجدارتها وتوقع

  ) ١٩٨، ص١٩٩٣(جبریل، 

إما التعریف اإلجرائي لمفهوم تقدیر الذات في البحث الحالي فهو:

حكـم تخصائص شخصیة تتسم بالقبول أو الرفض  نالطالبة مملكه تالحكم الشخصي لما 

علـى فقـرات  اسـتجابتهانتیجة  ةتجیبحصل علیها المستمقاسًا بالدرجة التي  هانفس ىالطالبة علبها 

المقیاس.
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ثانیاً: التحصیل الدراسي
وهي درجـة أداء الطالبـة للمقـررات الدراسـیة كمـا یعبـر عنهـا بمجمـوع الـدرجات التـي نالتهـا 

الطالبـة فـي الفصـل الدراسـي األول ومجمـوع الـدرجات التـي نالتهـا فـي امتحـان نصـف السـنة للسـنة 

م.٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسیة 

لثاً: ثانویة المتمیزاتثا
مؤسسة تعلیمیـة تقبـل الطالبـات الناجحـات فـي االمتحانـات العامـة للدراسـة االبتدائیـة علـى 

) فمـا فـوق، فضـًال ٧٦٠%) وان یكـون مجمـوع درجاتهـا (٩٥أن ال یقل معدل نجاح الطالبة عـن (

فـي مـواد (اللغـة  ليألتحصـیعن خضـوع الطالبـة الختبـار القـدرة العقلیـة (اختبـار الـذكاء) واالختبـار 

ـــاهج  ـــة). وتطبـــق فیهـــا ذات  المن ـــات، والریاضـــیات، واللغـــة اإلنكلیزی العربیـــة، والعلـــوم، واالجتماعی

فضــًال عــن المنــاهج االثرائیــة الملحقــة بالمنــاهج الدراســیة المقــررة المطبقــة فــي المــدارس االعتیادیــة

(اللغة الفرنسیة والحاسوب).كمادتي 

لبحثإجراءات ا:الفصل الثالث
لتحقیق أهداف البحث الحالي فقد قام الباحث باإلجراءات آالتیة:

مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث مـن جمیـع طالبـات الصـف الخـامس اإلعـدادي مـن ثانویـة المتمیـزات 

) طالبة .١٠٦(نم،والبالغ عدده٢٠٠٦-٢٠٠٥في مدینة الموصل للعام الدراسي 

أداة البحث:
أوالً: مقیاس تقدیر الذات

لغــرض اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة فقــد تبنــى الباحــث مقیــاس تقــدیر الــذات الــذي أعدتـــه 

ــــة  ــــي) فــــي رســــالتها الموســــومة " بنــــاء مقیــــاس لتقــــدیر الــــذات لطالبــــات المرحل (یمامــــة محســــن عل

م ١٩٩٨" ألنه اقرب المقـاییس للبحـث الحـالي ،ولمـا كـان المقیـاس قـد أعـد عـام ١٩٩٨اإلعدادیة، 

إلعدادیــة والبحــث الحــالي یطبــق المقیــاس علــى طالبــات ثانویــة المتمیــزات للعــام لطالبــات المرحلــة ا

م، فقد أوجد الباحث:٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسي
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اعتمــــد الباحــــث الصــــدق الظــــاهري وذلــــك بعــــرض فقراتــــه علــــى لجنــــة مــــن آ. صــــدق المقیــــاس: 

للتأكد مـن في میدان التربیة وعلم النفس ألخذ آرائهم حول مجاالت المقیاس وفقراته)*(الخبراء

% فـأكثر معیـارًا ٨٠سالمة اعتماده على طالبات ثانویة المتمیزات وقـد اعتمـدت نسـبة االتفـاق 

  ).١لقبول فقرات المقیاس وبذلك أصبح المقیاس صالحًا لالستخدام في هذا البحث.(الملحق/

عینـة اسـتخدمت الدراسـة الحالیـة طریقـة إعـادة التطبیـق بفـارق زمنـي أسـبوعان لب.ثبات المقیـاس:

) فوجـد ٣٠من طالبات الصف الرابع اإلعدادي مـن ثانویـة المتمیـزات فـي مدینـة الموصـل (ن=

) ٠.٨٩تقدیر الذات یساوي (أن معامل ثبات مقیاس 

هذا وقد وضع مقیاس خماسي أمام كل فقرة على النحو آالتي:

علــي (تنطبـق علــي تمامـًا، تنطبــق علـي بدرجــة كبیــرة، تنطبـق علــي إلـى حــد مـا،ال تنطبــق 

بدرجـــة كبیـــرة، ال تنطبـــق علـــي إطالقـــا). وقـــد تراوحـــت درجـــات االســـتجابات لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات 

  )٥-١المقیاس(

ثم جمعت بعد ذلك درجات جمیع االسـتجابات علـى جمیـع فقـرات المقیـاس لتحدیـد الدرجـة 

س الكلیة التي حصلت علیها كل طالبة على المقیاس، وبهذا تراوحت درجات الطالبات على المقیا

إال أنــه مــن )درجــة١٥٩علمــًا أن المتوســط الفرضــي للمقیــاس هــو () درجــة، ٢٦٥-٥٣مــا بــین (

  ).١١٤) وأوطأ درجة هي (٢٣٨الناحیة التطبیقیة كانت أعلى درجة (

:ثانیاً: معیار الكفایة التحصیلیة
لدراسة العالقة بین مفهوم تقدیر الذات والكفایة فـي التحصـیل الدراسـي فقـد اختـار الباحـث

ثالث مجموعات تمثل الكفایة التحصیلیة، وهي مجموعة المتفوقات تحصیلیًا، ومجموعة العادیات 

ومجموعة المتأخرات تحصیلیًا على النحو اآلتي: 

لجنة الخبراء هم:)*(

. أ. د. محمد یاسین وهیب            جامعة الموصل /كلیة التربیة١

. أ. م. د. خشمان حسن علي         جامعة الموصل/كلیة التربیة األساسیة٢

. أ. م. د. كامل عبد الحمید          جامعة الموصل /كلیة التربیة ٣

. د. عبد المجید احمد          جامعة الموصل /كلیة التربیة. أ. م٤

. أ. م. د. ندى فتاج العبایجي        جامعة الموصل /كلیة التربیة٥

. م. د. أنور علي صالح             جامعة الموصل/كلیة التربیة األساسیة٦

ساسیة. م. د. أمل فتاح العبایجي           جامعة الموصل/كلیة التربیة األ٧
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آ. تحدید معـدل الـدرجات التـي حصـلت علیهـا الطالبـات فـي امتحـان نهایـة الفصـل األول وامتحـان 

  م.٢٠٠٦_٢٠٠٥نصف السنة  للسنة الدراسیة 

رتیب الطالبات تبعًا لمعدل درجاتهن .ب. ت

ج.اختیـــار الربـــع األعلـــى لیمثـــل المتفوقـــات تحصـــیلیًا، والربـــع األدنـــى لیمثـــل المتـــأخرات تحصـــیلیًا 

والباقي یمثلن العادیات تبعًا لمعدل درجاتهن.

د. تقلیًال لعوامـل الصـدفة طلـب الباحـث مـن ثالثـة مـن المدرسـات مجتمعـات اختیـار الربـع األعلـى 

 تلمحكمایمثل المتفوقات تحصیلیًا ، والربع األدنى لیمثل المتأخرات تحصیلیًا، وذلك تبعًا  الذي

معینــة تســتخدمها المدرســات حالیــًا لتقــویم أداء الطالبــة وتحدیــد درجتهــا فــي مــدة األربــع األشــهر 

  م.٢٠٠٦-٢٠٠٥األولى من السنة الدراسیة 

وعلى ضوء هذه األسس فان :

الطالبــات الالتـي حصـلن علـى مجمــوع درجـات یـؤهلهن ألن یقعـن ضــمن المتفوقـات تحصـیلیًا:-

الربــــع األعلــــى، فــــي كــــل مــــن الدرجــــة النهائیــــة لمعــــدل الفصــــل األول وامتحــــان نصــــف الســــنة 

وتقدیرات المدرسات معًا.

الطالبــات الالتــي حصــلن علــى مجمــوع درجــات یــؤهلهن ألن یقعــن ضــمن المتــأخرات تحصــیلیًا:-

ن الدرجة النهائیة لمعدل الفصل األول وامتحان نصف السنة وتقـدیرات الربع األدنى، في كل م

المدرسات معًا.

الطالبــات الالتــي لــم تــرد أســماؤهن ضــمن المتــأخرات أو المتفوقــات فــي أي العادیــات تحصــیلیًا: -

من تقدیرات المدرسات والدرجة النهائیة لمعدل الفصل األول وامتحان نصف السنة.

) طالبـة وعـدد ٢٧بلـغ عـدد المتفوقـات اللـواتي اجـري علـیهن البحـث (ونتیجة لهـذا التحدیـد

) طالبة.  ٥٢) طالبة وعدد العادیات (٢٧المتأخرات (

الوسائل اإلحصائیة: 
على ما یأتي : لغرض التحلیل اإلحصائي لنتائج البحث اعتمد الباحث 

لعینتین مستقلتیناالختبار التائي-

  )٢٦٠-١٨٣، ص١٩٧٧وأثناسیوس،  يألبیات(معامل ارتباط بیرسون -
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نتائج البحث ومناقشتھا:الفصل الرابع
أوالً: عرض النتائج

نتائج الفروض التي تتعلق بعالقة مفهوم تقدیر الذات بالكفایة في التحصیل الدراسي:

إن هنــاك فروقـــا ذات داللــة إحصـــائیة بــین المتفوقـــات تحصــیلیًا والعادیـــات لصــالح المجموعـــة .١

هوم تقدیر الذات .األولى في مف

إن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصــائیة بــین العادیــات والمتــأخرات تحصــیلیًا لصــالح المجموعــة .٢

األولى في مفهوم تقدیر الذات.

إن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصــائیة بــین المتفوقــات تحصــیلیًا والمتــأخرات لصــالح المجموعــة .٣

األولى في مفهوم تقدیر الذات.

لفـــروض قـــام الباحـــث باســـتخراج المتوســـط واالنحـــراف المعیـــاري للتأكـــد مـــن صـــحة هـــذه ا

لدرجات مجموعات البحث في مفهوم تقدیر الذات.

" الختبـار التـائي"االختبـار ولمعرفة داللة الفروق بـین المتوسـطات قـام الباحـث بتطبیـق

داللة الفرق بین متوسطات درجات المجموعات المتناظرة آالتیة:

تحصیلیًا ومجموعة العادیات تحصیلیًا.آ. مجموعة المتفوقات 

مجموعة العادیات تحصیلیًا ومجموعة المتأخرات تحصیلیًا. ب.

مجموعة المتفوقات تحصیلیًا ومجموعة المتأخرات تحصیلیًا. ج.

  ).١وقد ظهرت نتائج المعالجة اإلحصائیة في الجدول (

  )١الجدول (

ت أفراد مجموعات البحث یبین المتوسط واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) لدرجا

في مفهوم تقدیر الذات

المتوسطالطالباتالفروض
االنحراف 

المعیاري

قیمة (ت)

المحسوبة

قیمة (ت)

النظریة

مستوى 

الداللة

الفرض

األول

المتفوقات

العادیات

٢١٧.٧٤

١٨٧.٥٣

١٩.٨٦

١٦.٠٨
دال٨.٦٨٢.٦٦٠.٥

الفرض 

الثاني

العادیات

المتأخرات

١٨٧.٥٣

١٧٤.٠٣

١٦.٠٨

٢٣.٣٠
دال٣.٥٩٢.٦٦٠.٥

الفرض 

الثالث

المتفوقات

المتأخرات

٢١٧.٧٤

١٧٤.٠٣

١٩.٨٦

٢٣.٣٠
دال٨.٢٤٢.٦٦٠.٥



…تقدیر الذات وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى طالبات ثانویة المتمیزات

٧٣

یتضح من الجدول السابق ما یأتي:

أوًال: لقد حصلت الطالبات المتفوقات تحصیلیًا على متوسط درجات في مفهوم تقدیر الـذات أعلـى 

، ممـا یـوحي بـأن فكـرة ٠.٥ه داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى من متوسط العادیات وان الفرق ل

الطالبة المتفوقة عن نفسها فكرة ایجابیة أكثر من الطالبة العادیة ،وهذا یؤید الفرض األول.

ثانیًا: ارتفاع متوسط الدرجات التي حصلت علیها الطالبات العادیات في مفهـوم تقـدیر الـذات عـن 

ممـا یشـیر إلــى أن ٠.٥لفـرق دال إحصـائیا عنـد مسـتوى الطالبـات المتـأخرات تحصـیلیًا وان ا

مفهوم تقدیر الذات لدى الطالبة العادیة أكثر ایجابیة من مفهوم الطالبة المتأخرة، وهذا یؤید 

الفرض الثاني. 

بـین متوسـط درجـات المتفوقـات تحصـیلیًا ٠.٥ثالثًا: أن هناك فرقا لـه داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 

قدیر الذات،وهذا یؤید الفرض الثالث .والمتأخرات في مفهوم ت

رابعًا: یالحـظ بوجـه عـام ارتفـاع الدرجـة علـى مقیـاس مفهـوم تقـدیر الـذات بارتفـاع درجـة التحصـیل 

وهــذا یشــیر إلــى أن االرتبــاط بــین مفهــوم تقــدیر الــذات ودرجــة التحصــیل ارتبــاط مــن النــوع 

جـــابي یرتفـــع بارتفـــاع درجـــة المســـتقیم(عالقة خطیـــة) مؤداهـــا " أن مفهـــوم تقـــدیر الـــذات االی

التحصیل" كما هو موضح في الرسم البیاني اآلتي :  

مجموعات البحث      متفوقات         عادیات         متأخرات

ثانیاً: مناقشة النتائج
ن مجموعـات البحـث لقد أتضـح مـن نتـائج البحـث أن هنـاك فروقـًا ذات داللـة إحصـائیة بـی

الخاصــــة بالكفایــــة فــــي التحصــــیل الدراســــي وهــــي مجموعــــات: المتفوقــــات، العادیــــات، المتــــأخرات 

تحصــیلیًا فــي مفهــوم تقــدیر الــذات، وأتضــح أن هنــاك عالقــة خطیــة بــین المتغیــرین ،حیــث یالحــظ 

المتفوقـة ارتفاع الدرجة على مفهوم تقدیر الـذات بارتفـاع التحصـیل ، ممـا یـوحي بـأن فكـرة الطالبـة 

عن نفسها وعن قدراتها العقلیة وعالقاتها االجتماعیة فكرة إیجابیة، وٕان فكرة الطالبة المتوسطة في 

األداء عن نفسها أقل إیجابیة إذا ما قورنت بالطالبة المتفوقة أو العادیة .

ویمكــن تفســیر هــذه النتیجــة مــن خــالل معرفتنــا بكیفیــة تكــوین هــذا المفهــوم ومــن طبیعتــه 

اعیــــة، إذ أن مفهــــوم تقــــدیر الــــذات مســــتمد مــــن تقویمــــات اآلخــــرین، ومــــن خــــالل الخبــــرات االجتم
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والمواقــف المختلفــة التــي یمــر بهــا الفــرد، والتــي ســتنتظم فیمــا بعــد مــن تنظیمــات إدراكیــة وانفعالیــة، 

تشكل مفهوم الفرد عن نفسه.

ي المدرســة، وٕاذا استعرضــنا المواقــف والخبــرات التــي تمــر بهــا الطالبــات أثنــاء وجــودهن فــ

أدركنا كیف تكتسبّن مفاهیم عن الذات تتراوح بین اإلیجابیة والسلبیة، فالطالبة المتفوقة التي تحقق 

درجات مرتفعة وتتجاوب مع المدرسـة وتتلقـى الشـكر والتقـدیر علـى الـدوام، ومـا یتبـع ذلـك مـن ثقـة 

بالنفس وشعور بالكفایة، تنمو عندها اتجاهات إیجابیة عن الذات . 

حــین أن الخبــرات المؤلمــة ینتقــل أثرهــا بفضــل عملیــة التعمــیم إلــى مواقــف أخــرى غیــر فــي 

مدرسیة، فیشعر الفرد بالعجز وعدم الكفایة،مما یساعد على تنمیة مفاهیم سلبیة عن الذات.

إن عــادات الدراســة التــي تتبــدى فــي انتظــام وجدیــة ومثــابرة المتفوقــات تتــرك انطباعــًا جیــدًا 

والــزمیالت تنمــو علــى أثرهــا توقعــات طیبــة عنــد هــؤالء. فهــذا االعتقــاد بــان فــي أذهــان المدرســات 

المدرســي، االنتظــام والتكیــف لمقتضــیات العمــلهــؤالء الطالبــات قــادرات علــى التركیــز والمشــاركة و 

عوامل تعززها الفكـرة الجیـدة عـن الـذات،مما یسـاعد علـى بنـاء مفـاهیم إیجابیـة عنهـا، فـي حـین أن 

ن المتـــأخرات كســـالى عـــاجزات غیـــر قـــادرات علـــى المشـــاركة، تـــدعم وتعـــزز اعتقـــاد المدرســـات بـــأ

االتجاهـــات الســـلبیة عـــن الـــذات، والشـــك أن توقعـــات المدرســـات مـــن العادیـــات تقـــع بـــین نظـــرتهم 

للمتفوقات والمتأخرات.

وعلى ضوء ذلك فإن الخبرات والتقویمات والتوقعات السـابقة تفسـر المفهـوم اإلیجـابي عـن 

فوقات، ومفاهیم أقل إیجابیة عند العادیات، والمفاهیم السلبیة عند المتأخرات آالتي الذات لدى المت

یتعرضن الحباطات عدیدة، وعوامل مهددة للذات ینعكس أثرها على تحصیل الفرد وسلوكه. 

وتتفــــق هــــذه النتــــائج مــــع كثیــــر مــــن البحــــوث فقــــد أوضــــحت دراســــة " شــــو" أن المتفــــوقین 

اه أنفسهم أكثر من متخلفي التحصیل كذلك دراسة " بروك أوفر" كما تحصیلیًا یشعرون إیجابیًا تج

أوضحت دراسة " دافید بین و ولیم فاركها ر" أن مفهوم الذات یعد عـامًال مفرقـًا بـین التالمیـذ ذوي 

  )١٥، ص١٩٧٤، ألفقيالتحصیل المرتفع وذوي التحصیل المنخفض. (

اهیم إیجابیـة عـن ذواتهـن وذلـك مما سبق یتضح ضرورة مساعدة الطالبـات علـى تنمیـة مفـ

عن طریق تقدیم المقررات بطریقة تساعد علـى تنمیـة اإلحسـاس باالقتـدار والكفایـة عنـدهن وتزویـد 

الطالبات بكل فرصة تمكنهن من النجاح وتقویم أنفسهن من خالل خبرات النجاح واإلنجاز البناء، 

رسـات، ذلـك انـه إذا اعتقـدت وعن طریق تعدیل وضبط توقعـات اآلخـرین وتصـرفاتهم وخاصـة المد

المدرســة بضـــعف الطالبــة فأنهـــا قــد یزودهـــا بخبــرات ســـطحیة تكفــل لهـــا النجــاح فقـــط وتعفیهــا مـــن 

األعمال الجادة، ومع التكرار تشعر الطالبة بأنها فاشلة وستتصرف بناًء على هذا المفهوم.

ثالثاً: التوصیات
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحث بما یأتي:
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المرشدة التربویة على عاتقها الكشف عن الطالبات اللواتي یعانین من ضعف مفهـوم أن تأخذ .١

تقدیر الذات ومن ثم تنمیته باستخدام برنامج إرشادي معد لهذا الغرض. 

التأكیــد علــى مدرســات ثانویــة المتمیــزات فــي مدینــة الموصــل إن یتــبعن كــل األســالیب التربویــة .٢

المتأخرات دراسیًا.م تقدیر الذات لدى الطالباتالحدیثة التي من شانها إن تنمي مفهو 

رابعاً: المقترحات
في ضوء نتائج البحث الحالي یقترح الباحث أجراء الدراسات آالتیة:

إجــراء دراســة لمعرفــة اثــر برنــامج إرشــادي فــي تنمیــة مفهــوم تقــدیر الــذات لــدى طالبــات ثانویــة .١

المتمیزات في مدینة الموصل.

على طالبات الثانویات االعتیادیة األخرى في مدینة الموصل.إجراء دراسة مماثلة .٢

إجــــراء دراســــة علــــى طلبــــة الثانویــــات االعتیادیــــة األخــــرى (بنین/بنــــات) فــــي مدینــــة الموصــــل .٣

علمي/أدبي). -وبمتغیرات عدیدة (التحصیل الدراسي، الجنس، التخصص 
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المصادر
المصادر العربیة:

ــــراهیم أحمــــد ، (.١ ــــد، إب ــــو زی ــــقســــ)، ١٩٨٧أب ــــذات والتواف ــــة الجامعیــــة، یكولوجیة ال ، دار المعرف

اإلسكندریة.

)، مفهـوم الـذات لـدى الطلبـة المتفـوقین والمتـأخرین دراسـیًا ١٩٩٦أبو ناهیـة، صـالح الـدین ، (.٢

)، المؤتمر الدولي لمركـز ٢، المجلد (مجلة اإلرشاد النفسيفي المرحلة اإلعدادیة بقطاع غزة،

  ).٩٨(صن شمس.اإلرشاد النفسي، القاهرة، عی

)، دراســـة میدانیـــة عـــن العالقـــة بـــین النضـــج االنفعـــالي ١٩٨٢األشـــول، عـــادل عـــز الـــدین ، (.٣

  ).١٤٥(ص)، جامعة عین شمس.٥، العدد (مجلة كلیة التربیةوالتحصیل الدراسي، 

اإلحصاء الوصفي واالستداللي )، ١٩٧٧، عبد الجبار توفیق وزكریا زكي أثناسیوس، (ألبیاتي.٤

، بغداد، مؤسسة الثقافة العمالیة.م النفسفي التربیة وعل

)، دراســـة مقارنـــة لمفهـــوم الـــذات عنـــد المتفـــوقین ١٩٨٦تـــوق، محـــي الـــدین، وخالـــد الطحـــان، (.٥

)، الســنة ١، العــدد (حولیــة كلیــة التربیــةدراســیًا وغیــر المتفــوقین مــن طلبــة المرحلــة الثانویــة ، 

  ).١١٢(صاألولى ، اإلمارات العربیة المتحدة.

)، تقــــدیرات الــــذات والتكیــــف المدرســــي لــــدى الطــــالب ١٩٨٣وســــى عبــــد الخــــالق، (جبریــــل، م.٦

).رسالة دكتوراه غیر منشورة(الذكور، دمشق، 

)، تقـــدیر الـــذات لـــدى الطلبـــة المتفـــوقین وغیـــر المتفـــوقین ١٩٩٣________________، (.٧

  ).١٩٨ (ص).٢) ، العدد (٢٠، المجلد (مجلة دراساتدراسیًا،

، مكتبة النهضة. ١، طسیكولوجیة المراهقة، حقائقها األساسیة، الجسماني، عبد علي.٨

)، مفهوم الذات وعالقته بالكفایة في التحصیل الدراسي ١٩٨٥حسین، محمود عطا محمود، (.٩

)، ١٦، العـدد (مجلـة رسـالة الخلـیج العربـيوالتخصص في المرحلة الثانویـة "علمـي أو أدبـي"، 

  ).٢٥٨(صالسنة الخامسة، الریاض.

)، قیـاس تقـدیر الـذات فـي البیئـة ١٩٨٤، حسـین عبـد العزیـز ومحمـد احمـد سـالمة، (الدر ینـي.١٠

)، مطـابع ٢)، الجـزء (١٧، المجلـد (بحوث ودراسات في االتجاهات والمیـول النفسـیةالقطریة، 

  ).٤٨٣(صالدوحة الحدیثة، دار الكتب القطریة، جامعة قطر.

ور بــاألمن، دراســـة صــدق البیئـــة )، اختبـــار ماســلو للشـــع١٩٨٣دوانــي، كمــال وعبـــد دیرانــي، (.١١

  ).٤٩(ص)، األردن.٢)، العدد (١٠، المجلد (مجلة دراساتاألردنیة، 

)، نمذجــة العالقــة الســببیة بــین تقــدیر الــذات والقلــق والتحصــیل ١٩٨٨شــعیب، علــي محمــود، (.١٢

)، العـدد ١٦، المجلـد (مجلة العلوم االجتماعیةالدراسي لدى المراهقین في المجتمع السعودي،

  ).١٤٥(ص، جامعة الكویت.)٢(
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، مجلــة أبحــاث الیرمــوك)، دراســة تطویریــة لمقیــاس مفهــوم الــذات، ١٩٩٢صــوالحة، محمــد، (.١٣

  ).٨٣(ص)، األردن.٤)، العدد (٨، المجلد (سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

، ترجمـــة لطفـــي فطـــیم ، دار الطلیعـــة، علـــم الـــنفس فـــي مائـــة عـــام)، ١٩٧٣فلوجـــل،ج. ل. ، (.١٤

بیروت.

)، مفهــوم الــذات لــدى المتفــوقین دراســیًا وغیــر المتفــوقین مــن طلبــة ١٩٩٣لفــاعوري، خلیــل، (ا.١٥

رسالة ماجستیر غیر منشورة).المرحلة الثانویة في لواء جرش ، الجامعة األردنیة ، (

)، تقــدیر الــذات فــي عالقتــه بالتنشــئة الــو الدیــة واألمــن النفســي، ١٩٨٩كفــافي،عالء الــدین، (.١٦

  ).١٠٤(ص).٩)، السنة (٣٥)، العدد (٩، المجلد (اإلنسانیة لعلومالمجلة العربیة ل

، الهیئة المصریة العامة للكتاب.١، جعلم النفس اإلكلینیكي)، ١٩٧٧، لویس كامل، (ملكیة.١٧

، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة.٤، طعلم النفس المعاصر)، ١٩٨٢الملیجي، حلمي، (.١٨

معـاییر )، تقـدیر الـذات لـدى الطـالب السـعودیین ، ١٩٨٩الهوا ري، مـاهر ومحمـد الشـناوي، (.١٩

.ودراسات

)، مفهـــــوم الـــــذات فـــــي مرحلـــــة المراهقـــــة : إبعـــــاده وفـــــروق الجـــــنس ١٩٩٢یعقـــــوب، إبـــــراهیم، (.٢٠

ـــــة)،  ـــــة أبحـــــاث الیرمـــــوكوالمســـــتوى الدراســـــي، (دراســـــة میدانی ـــــد (مجل )، ٤)، العـــــدد(٨، المجل

  ).٤٦-٤٥(صاألردن.
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