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Résumé : 

       Notre recherche a porté sur l’étude de la relation entre la motivation à 

apprendre, l’estime de soi et l’adaptation scolaire chez les élèves de la deuxième 

année secondaire d’une part, les différences des variables précédentes selon le 

sexe.  

        L’étude a été effectuée auprès de 100 élèves scolarisés dans l’enseignement 

secondaire de la wilaya de(Ouargla) Daïra de Touggourt. La collecte des 

données fut effectuée à l’aide de trois outils : 

1- Un test de la motivation à apprendre.                                                                  

2- Un test d’estime de soi.                                                                                      

3- Un test de l’adaptation scolaire.          

        Notre étude a fait apparaitre les résultats suivants : 

1- Une relation significative entre la motivation à apprendre et l’estime de soi 

chez les élèves de la deuxième année secondaire.  

2- Une relation significative entre la motivation à apprendre et l’adaptation 

scolaire chez les élèves de la deuxième année secondaire.  

3- Des différences significatives entre les élèves de la deuxième année 

secondaire sur la motivation à apprendre selon le sexe.  

4- Absence de différences significatives entre les élèves de la deuxième 

année secondaire sur l’estime de soi selon le sexe.  

5- Absence de différences significatives entre les élèves de la deuxième 

année secondaire sur l’adaptation scolaire selon le sexe.  
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  إهداء 
   

ُتحتُُهديُُأُ  ُالجنة ُاهلل ُالىُالتيُجعل ُالمتواضع ُالعمل ُحياتيُوالتيُغمرتنيُُأهذا ُ.وردة قدامها
ُاميُوُُ ُحنانها ُاميُالعزيزةُُأبعطفهاُو ُالعطوف ُالق لب ُالحنونُو ُ.الصدر ُبحبها نارتُدربُحياتي

.ُ ُفيُعمرها ُاطال ُاهللُو  حفظها

ُالحنانُُوإ ُبالعطفُو ُاالخالقُوُشملني ُالفضيلةُو ُالذيُربانيُعلى ُمعنىُُلى ُليُوُعلمني كانُدرعا
ُمصاحبتهاُُ ُ.أالحياةُو بيُالعزيز  

ُالجليلُوُسفيانُأوالىُُ خيُالعزيزُعبد  

ُف ادي.إُو ُ.راويةُو ُ.ف اطمة ُ.حفصية ُ.زينب ُالشموع لى  

ُ.شيبة.بنُجلول.ُوُُإلىوُُ ُ.إكلُعائلة ُاهلل ُالعزيزةُصليحةُرحمها ُالغاليةُعمتي لىُروح  

ُمسيرتيُالعلميإُو ُفي ُالزميالت ُالزمالءُو ُ.لى ة  

 شيبة لخضر

 

 

 

 



 د
 

ُوتقدير  شكر

ُخلقُخيرُعلىُالسالمُوُالصالةُوُهللُالحمدُوُاهللُبسم
سلمُوُعليهُاهللُصلىُمحمدُسيدناُاهلل  

ُهذهُإلتمامُبنعمتهُعليناُتفضلُالذيُهللُوالحمد
ُمنُلكلُالشكرُبجزيلُتقدمأُبدءُذيُبادئُالدراسة

بهُنفعتُوُبهُستنفعتإُنافعاُعلماُإليُقدم   

"نزيمُصرداوي"ُالف اضلُاألستاذُذكربالُخصأُُو   

ُجميعُوالىُرشاداتهإُوُبنصائحهُعلياُقطُيبخلُلمُالذي
ُوالىُالدراسةُوزمالءُأصدق اءُجميعُلىإُوُُساتذتيأ

العملُهذاُإلتمامُساعدنيُمنُكل  . 

ُنأُوُويرضاهُيحبهُلماُيوفقنيُأنُاهللُلأأسُاألخيرُوفي
ُ.الكريمُلوجههُمخلصاُعمليُيجعل  
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 ة :ـــــمقدم

تعتبر المدرسة البيئة األولية التي يتلقى فيها الفرد خبرات تعليمية وتربوية منظمة وتعتبر 
مؤسسة تربوية هامة في حياة الفرد وتكمن أهميتها في الحفاظ على تقدمه وتطوره إذ تحث 

بالمتعلم الذي يعد أساس العملية التعليمية التعلمية، فهذه الرؤية تحث على  االهتمامعلى 
استغالل كل إمكانيات وطاقات المتعلم المعرفية والوجدانية والسلوكية، وتمثل دافعية التعلم 

من األسس التي تنادي بها المنظومات التربوية الحديثة فهي تبرز مدى انجذاب  أساسا  
قب أثناء سير  يجابيا  إ اله على التعلم بشكل أفضل حيث يبدي هذا األخير تجاوبا  المتعلم وا 

وتنمية  االعتناءعلى عمل منظومة العملية التعليمية فقد عمل المنشغلون بالتربية والتعليم 
هذه الخاصية التي لها أهمية كبيرة في الميدان التربوي، إال أن تقدير الذات عنصر هام في 

في أهدافه واستجاباته واتجاهاته  وهو ما يصنعه الفرد لنفسه ويؤثر جليا   العملية أيضا  هذه 
مهتمون بدراسة  االجتماعيونفمنذ سنوات عديدة والباحثون  ،نحو اآلخرين ونحو نفسه

 ي          ع الفضل لكل من مارجريت ميد وكولالنظريات المرتبطة بالذات ويرج
(Margaret Mead et Cooly )  مجال علم النفس فلقد افترضت  إلىهذا المفهوم  إدخالفي

ن أمرحلة تكوين ذاته من خالل تعريفه للسلوك الذي ينبغي  إلى يأتيالفرد  أنمارجريت ميد 
 عتبر كولي صورة الفرد عن ذاتهأ، بينما اآلخرينيقوم  به وكذلك  من خالل  رد فعله تجاه 

(INDIVIDUAL SELF IMAGE) طلق أولقد  له، اآلخرينمثابة المحصلة النعكاسات تقييم ب
، ويعد موضوع تقدير الذات (SELF LOOKING GLASS)عليها كولي  الذات المرارية 

ساس في توجيه الشخصية ألنه األ واالجتماعيةموضوعا جوهريا للكثير من الدراسات النفسية 
 االجتماعيللسلوك  ن نحقق فهما واضحا  أفي مختلف مراحل العمر الزمني للفرد وال يمكننا 

التكون بمختلف  اعتبروقد  ن نضمن متغيراتنا في تقدير الذات لدينا،أبوجه عام دون  للفرد
خيرة العمود الفقري في علم النفس التكوين الدراسي المهني...الخ ( خالل العقود األ) أشكاله

ن الوظائف النفسية تتأزر لتحقق التكيف أكدت الدراسات النفسية أبمختلف تخصصاته حيث 
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وبالتالي التوافق الدراسي يتضمن التوافق  االجتماعيعام ومن ثم التكيف  نساني بشكلاإل
، فهو عملية دينامية مستمرة هجهاالدراسي التأقلم مع معطيات المجال الدراسي بمختلف منا

الطالب الستيعاب المواد الدراسية، ويشمل حسن تكيف الفرد مع معطيات بيئته بها يقوم 
و  االمتحاناتاإلدارة وعالقتها بزمالئه و معلميه و نظم و الدراسية و المناخ الدراسي 

المقررات و المنهاج بما يحقق مستويات مرتفعة من اإلنجاز األكاديمي فهو بالنسبة للمراهق 
ن المراهق يقضي فترة طويلة أذ إقوى المؤشرات المتعلقة بصحة المراهق النفسية، أمن  ا  واحد

عن  واالرتياحن توافقه مع جو الدراسة وشعوره بالرضى ا  في حياته الدراسية في الصف و 
 كاديمي ومن هنا يتضح جليا  على تحصيله األ يجابيا  إن ينعكس أنوعية حياته الدراسية يمكن 

همية التوافق الدراسي في حياته المراهق المتمدرس، ولقد حضي موضوع التوافق الدراسي أن أ
ن التوافق الدراسي ما أ( 1998حمد الشربيني)أ فاضأو باهتمام العديد من العلماء والباحثين، 

حصيلة النهائية للعالقات الديناميكية البناءة بين الطالب من جهة وبين محيطه  الا إهو 
هم أخرى بما يسهم في تقدم الطالب ونمائه العلمي والنفسي وتتمثل أالمدرسي من جهة 

العلمي، والرضا والقبول بالمعايير في التحصيل  االجتهادالمؤشرات الجيدة لتلك العالقة في 
معها والقيام بما هو مطلوب منه على نحو منظم ومنسق وكذا الرغبة في  واالنسجامالمدرسية 

  . (7، ص1998حمد الشربيني،أ)بها  واالستمتاعتوثيق العالقات البيئية والشخصية 

مفهوم الدافعية للتعلم فقد عرف هو كذلك عدة تسميات مثل الدافعية المدرسية والدافعية  أما
وبالنظر إلى عمومية  –بينما البعض من الباحثين  ،والدافعية للنجاح...الخ األكاديمية
معينة مثل الدافعية لإلنجاز والدافعية  وأبعادمكونات  أساسيعرفون الدافعية على  –المفهوم 
  ذلك فقد تبين بفضل الدراسة التي قام بها بال إلىباإلضافة  ،والدافعية الخارجية الداخلية

(ball,1977 ) المعتمدة من طرف الباحثين  األسسحول  األمريكيةفي الواليات المتحدة
تقديم تفسير  إلىبه  أدىكل باحث اعتمد على بناء نظري معين مما  أنلتفسير دافعية التعلم 
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الدافعية خاصية فردية متعددة  أن أيضا  (ball,1977)وقد بين بال  ،علمجزئي للدافعية للت
 من خالل تحديد العوامل المكونة لها. إالا ال يمكن حصرها  األبعاد

هم مكونات أبراز إومن الدراسات الحديثة التي اهتمت بموضوع الدافعية للتعلم من خالل 
والذي ( viau,1994الذي جاء به فيو ) االجتماعيالدافعية يمكن ذكر النموذج المعرفي 

( إدراكيةومكونات معرفية ) أبعادالدافعية للتعلم عملية ديناميكية تشمل عدة  أنيوضح كيف 
ن جل الدراسات إ( ومهما يكن فviau,1994تتأثر بدورها بالمحيط الذي يعيش فيه التلميذ )

ذا كانت هناك إ إالتحدث  أنم نه ال يمكن ألي عملية تعلأحول موضوع الدافعية للتعلم تبين 
دافعية تعلم من طرف التلميذ وذلك مهما كان مستوى المعلم المكون ومهما كانت نوعية 

 . ( 8-7 ص ص ،2011خرون،آحمد دوقة و أ) الوسائل التعليمية المتوفرة

ن المرحلة المتوسطة من التعليم تشكل أن بحوث كثيرة بينت إخرى فأهذا من جهة ومن جهة 
لى إفهي بمثابة نقطة تحول كبرى بالنظر  ،للتلميذمرحلة حرجة  بالنسبة للسيرورة الدراسية 

لفه عندما كان في أالجو الدراسي الجديد الذي يواجه والذي يختلف جذريا عن الجو الذي 
كثر وكذلك بالنسبة لدخوله في مرحلة المراهقة ستاذين على األأحيث كان في رعاية  االبتدائية

ب الثانوية التي يغل لةالمرح إلىوالتي تمتد  ةجديدالتي تظهر فيها حاجات نفسية واجتماعية 
 .أيضامالمح المراهقة الثانية ثانوي و  األولىخاصة تالميذها  على جل

إن فهم العالقة بين دافعية التعلم و تقدير الذات والتوافق الدراسي يساعد المعلم أو المربي 
 االستراتيجياتعلى كشف جانب من العوامل الذاتية المؤثرة للتلميذ، فيتخذ على أساسها 

قدرات التالميذ و اتجاهاتهم في نشاطات أكثر فعالية ولتحقيق أهداف  الستثمارالمناسبة 
سلوكات تؤثر  أوتربوية متنوعة بعيدا عن السلوكات العدوانية سواء كانت لفظية أو مادية 

على مجرى العملية التعليمية، ولذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن العالقة ما بين" الدافعية 
 ."ذات والتوافق الدراسيللتعلم وعالقتها بتقدير ال
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 في هذه الدراسة ستة فصول:ولقد جاء 

شكالية و فرضيات مشكلة الدراسة واعتباراتها والذي يتضمن تحديد اإل : األولالفصل 
هميتها ومفاهيم الدراسة ثم التطرق لحدود الدراسة أالمقترحة للدراسة ومن ثم هدف الدراسة و 

 خيرا الدراسات السابقة.أو 

الدافعية للتعلم موضوع  ضمنفيت الفصل الثاني النظري لمتغيرات الدراسة فيتضمنأما اإلطار 
همية أويضم تعريف الدافعية ثم مفهوم الدوافع ثم طبيعة الدافعية ثم تصنيف الدوافع ثم 

همية دراسة الدافعية ثم أركان الدافعية ثم الدافعية والتعلم المدرسي ثم أالدوافع وكذا مبادئ و 
النظري لدافعية التعلم) اتجاهاتها( ثم الدافعية في التعليم ثم  اإلطارية للتعلم و تعريف الدافع

دافعية الطلبة نحو التعلم و العوامل المؤثرة في  ستثارةإوظيفة الدافعية للتعليم ثم استراتيجية 
 ثارة الدافعية للتعلم .ا  ساليب تنويع المثيرات  و أخير دافعية التعلم وفي األ

تقدير الذات ويضم  تعريف مفهوم الذات و مفهوم  موضوع الفصل الثالث في حين يتناول
بعض المفاهيم التي لها  إلىتقدير الذات ثم الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات ثم التطرق 

عالقة بمفهوم وتقدير الذات و النظريات المتعلقة بتقدير الذات و مراحل نمو الذات ومظاهره 
ؤثرة في تقدير الذات كما تطرقنا بالتفصيل لمصادر تقدير الذات ثم كما عددنا العوامل الم

سبابهما ثم أبراز سمات ذوي التقدير العالي والمنخفض و إقسام تقدير الذات ومستوياته ثم أ
 العالقة بين تقدير الذات والتعلم. خيرالفرق بين الجنسين في تقدير الذات وفي األ

نواعه أيتضمن تعريف التوافق و  إذالتوافق الدراسي فيضمن موضوع ما الفضل الرابع أ
لى إالتوافق وكذا خصائص التوافق ونظرياته ثم عرجنا  أنواعلى إوخصائصه ثم التطرق 
بعاده و العوامل المؤثرة فيه و مظاهر التوافق الدراسي ثم التعرض أتعريف التوافق الدراسي و 

النفسي في تحقيق التوافق  اإلرشادور خير دمفهوم سوء التوافق الدراسي ومظاهره وفي األ
 الدراسي لدى التالميذ .
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  للدراسة: المنهجية اإلجراءات :الجانب الميداني والذي يحتوي بدوره على الفصول التالية أما 

ثم  الدراسة منهج االستطالعية الدراسةاالجراءات المنهجية للدراسة ويضم  : الفصل الخامس
على المجتمع األصل وعينة الدراسة وكيفية اختيارها  األساسية وتم التعرف الدراسة

الدراسة وخصائصها السيكومترية  أدواتويليها التعرف على  وخصائص هذه العينة وحدودها
   .المستعملة  اإلحصائيةساليب األ وأخيرا   األساسيةالدراسة  إجراءات تطبيقثم 

  : انيةالميد الدراسة نتائج ومناقشة وتفسير عرض : الفصل السادس

 بيرسون االرتباطعرض نتائج الدراسة على أساس معامل  أوال: عرض نتائج الدراسة الميدانية
 )ت( اختبارعرض نتائج الدراسة على أساس ثم 

 وتقدير للتعلم الدافعية بين العالقة نتيجة تفسير ثانيا: تفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
 الفروق نتيجة الدراسي ثم تفسير والتوافق للتعلم الدافعية بين العالقة نتيجة تفسير ثم الذات
الجنسين وفي  بين الذات تقدير في الفروق نتيجة الجنسين ثم تفسير بين للتعلم الدافعية في

 .الجنسين بين الدراسي التوافق في الفروق نتيجة األخير تفسير

 وتقدير للتعلم الدافعية بين العالقة نتيجة بمناقشة ناأفبد ثالثْا: مناقشة نتائج الدراسة الميدانية
 الفروق نتيجة الدراسي ثم مناقشة والتوافق للتعلم الدافعية بين العالقة نتيجة مناقشة الذات ثم

الجنسين ثم  بين الذات تقدير في الفروق نتيجة الجنسين و مناقشة بين للتعلم الدافعية في
  الجنسين. بين الدراسي التوافق في الفروق نتيجة مناقشة

واقتراحات وعرض قائمتي  وتوصيات والخاتمة عامال لالستنتاجتم التطرق  األخيروفي 
 المراجع والمالحق.
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 : شكالية الدراسةإ -1

هي اإلجراءات والنشاطات التي تحدث داخل الفصل الدراسي والتي تهدف العملية التعليمية  إن
، فهي نظام معرفي مهارة عملية أو اتجاهات إيجابية إلى إكساب المتعلمين معرفة نظرية أو

المتعلمين والمعالجة هي العملية  ي، فالمدخالت هيتكون من مدخالت ومعالجة ومخرجات
يجاد العالقة   ،بينها وربطها بالمعلومات السابقةالتنسيقية للتنظيم المعلومات وفهمها وتفسيرها وا 

يحدث بين ، وتعتبر أنها كل تأثير أكفاء متعلمين تالميذمثل في تخريج ما المخرجات فتتأ
ا التجديد ذويهدف إلى التغيير في الكيفية التي يسلك وفقها  الفرد األخر ويتضمن ه متعلمينال

 ،همالعوامل الفيزيقية واالقتصادية التي تؤثر في سلوك ستثناءاب مفي إطار التأثير المتبادل بين
علم والذي يكون نتيجة رغبة فالتعلم هو عملية تحدث عن طريق النشاط الذي يقوم به الفرد المت

ا يزيد الفرد من مجهوداته سعيا لبلوغ أهدافه وتحقيق ذاته ذأو حاجة أو هدف يسعى لتحقيقه ول
ولذلك يعد كل من دافعية التعلم وتقدير الذات عنصران مهمان  في نجاح العملية التعليمية، 

أفكار ومعارف المتعلم وبنائه فدافعية التعلم فتعرف بأنها الدالة الداخلية أو الخارجية تحرك 
ء والوصول إلى حالة توازن المعرفية ووعيه وانتباهه وتلح عليه المواصلة أو استمرار األدا

ن وعي التلميذ بالصورة التي تكون عليها ذاته وشخصيته في كلتا الحالتين إ، ومن هذا فمعرفية
قدير الذات المرتفع يؤثر في يجابية والسلبية  فهي تؤثر على دافعتيه للتعلم والعكس  فتاإل

 نتصاراتاو في دافعية التعلم والنتائج المترتبة عنها من إجازات  رتفاعواالدافعية التعلم وينميها 
 .وتشريفات فيمكن أن ترفع من تقدير الذات لدى المتعلم 

دافعية التعلم  فيقد تؤثر يعود إلى عوامل أسرية واجتماعية فتقدير الذات المنخفض والمرتفع 
ن أوهذه األخيرة عندما يرتفع مستواها قد ترفع أو تخفض مستوى تقدير الذات وهذا هو ش

 العالقة االرتباطية .

 متعلمفي حياة الألهميته  را  ظأما التوافق الدراسي فقد شغل الكثير من الدراسات النفسية ن
طه الخارجي والداخلي  وهو محاولة التلميذ المتمدرس التكيف مع محي والتلميذ خاصة،
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شباع حاجاته النفسية داخل البيئة المدرسية  وهو دليل على تمتع التلميذ بصحة نفسية  وا 
 أو كبيرا   جيدة التي تنعكس على تحصيله الدراسي واألكاديمي  ومهما كان التلميذ  صغيرا  

 أوتفعة فدافعية التعلم المر  ،وبغض النضر على مستواه الدراسي فهو يحاول تحقيق ذاته
 وتقدير الذات . يمستوى التوافق الدراس فيتؤثر المنخفضة قد 

مقارنة التوافق الدراسي بين  إلى الهادفة ( ,2003vlahosجراها فالوس)أففي الدراسة التي 
طالبة  (200عينة الدراسة على) وشملت المتزوجات،الطالبات الجامعيات المتزوجات و غير 
نه توجد فروق دالة بين أالدراسة  وخلصت الدراسية،من مختلف الكليات والتخصصات 

هناك  نأالمتزوجات، و درجات الطالبات على مقياس التوافق الدراسي لمصلحة الطالبات 
جتماعية في التوافق للتفاعل بين متغيرات التخصص والعمر المعدل الدراسي والحالة اإل تأثير

لحاصالت على متوسط الدراسي لمصلحة الطالبات المتزوجات من التخصصات العلمية وا
 .(valahos ,2003,p p19-98) درجات مرتفعة

بدراسة بهدف التعرف على عالقة التوافق الدراسي ببعض  ,Musser) 200وقامت موسير)
( طالبا وطالبة 136عينة الدراسة) للطالب شملت جتماعيةاإلالمتغيرات كان من بينها الحالة 

كثر قدرة على أالطلبة غير المتزوجين  أنمن بين نتائج الدراسة  الجامعيين وكانمن الطلبة 
ثر دال للتفاعل أوجود  إلىشارت الدراسة أ كما ،المتزوجينالتوافق الدراسة من الطالب 

لمتغير ثر دال أوجود  وعدم ،الدراسيالمشترك بين الحالة االجتماعي والتخصص والمعدل 
 (Musser,2002,pp172-189). ومكان السكن العمر

( دراسة بهدف التعرف على العالقة بين التوافق الدراسي 2000شوكت) ت عواطفجر أو 
( من 109تكونت العينة من) ،والكفاية الشخصية لدى طالبات الجامعة نفعالياال تزانواإل

 ظهرتأوقد  ، )متزوجات وغير متزوجات( دبية(قسام)العلمية و األطالبات الجامعة من األ
توجد عالقة  نهأو  ،المتزوجاتمن الطالبات  كثر توافقا  أ غير المتزوجاتن الطالبات أالنتائج 

بينما توجد عالقة  ،لدى طالبات التخصص العلمي االنفعاليبين التوافق الدراسي والثبات 
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وعدم وجود فروق  ،دبيبين التوافق الدراسي والكفاية الشخصية لدى طالبات التخصص األ
 شوكت ،عواطف ) متغيرات التخصص و العمر ومكان السكن في التوافق الدراسي لتأثيردالة 
 .( 99-17صص  ،2000

التعرف على التوافق الدراسة لدى  إلى (1997) وهدفت الدراسة التي قام بها الصباطي 
 ،وطالبة( طالبا 172حيث شملت عينة الدراسة) ،الطلبة و الطالبات السعوديين والمصريين

ن الطالب أعلى الذكور في التوافق الدراسي و  اإلناثمن بين نتائج الدراسة تفوق  وكان
نه ال توجد أو  ،اسير الدفضل من الطالب غير المتزوجين في القدرة على التوافق أالمتزوجين 

       فروق في عملية التوافق الدراسي تعزى لمتغيرات التخصص والمعدل التراكمي والعمر
 . (119-75ص ص ،1997الصباطي ،براهيم إ  (

( في دراسة حول التوافق الدراسي والشخصي 2000) حمد راشدأشار  محمد يوسف أكما 
بين  حصائيا  إطردية دالة  رتباطيةاسفرت نتائج الدراسة على وجود عالقة أحيث  جتماعيواإل

ومجال التوافق النفسي لدى طلبة المرحلة  جتماعياالمجال التوافق الدراسي ومجال التوافق 
  .(731-729،ص2009حمد،أ)محمد يوسف  الثانوية

في دراستها العالقة بين دافعية التعلم وتقدير  غفلتأن الدراسات المذكورة أومما سبق يتضح 
 الذات والتوافق الدراسي ومنه نتساءل و قد تتمحور التساؤالت التالية :

 الدافعية للتعلم وتقدير الذات لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي؟هل توجد عالقة بين  -

 هل توجد عالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي؟  -

 هل توجد فروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي؟ -

 ين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي؟هل توجد فروق في تقدير الذات ب  -

 هل توجد فروق في التوافق الدراسي بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي؟ -



                           واعتباراتها الدراسة مشكلة                                                               :األولالفصل 
 

10 
 

 فرضيا ت الدراسة: -2

 الفرضية األولى:  -2-1

لدى تالميذ السنة  بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات دالة إحصائيا   موجبة و توجد عالقة
 .الثانية ثانوي

  الفرضية الثانية: -2-2

بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة  دالة إحصائيا   موجبة و توجد عالقة
 الثانية ثانوي.

 : الفرضية الثالثة -2-3

 في الدافعية للتعلم بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي. توجد فروق دالة إحصائيا  

  الفرضية الرابعة: -2-4

 في تقدير الذات بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي. توجد فروق دالة إحصائيا  

 الفرضية الخامسة:  -2-5

 في التوافق الدراسي بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي. توجد فروق دالة إحصائيا  

 ف الدراسة :اهدأ -3

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 تحديد مدى العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي. -

 تحديد مدى العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي.  -

 إيجاد وتحديد  الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي. -
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 توضيح الفروق في تقدير الذات بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي.  -

 الفروق في التوافق الدراسي بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي. إبراز -

 أهمية الدراسة:  -4

من خالل هذه الدراسة توضيح العالقة بين مفهوم الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي وتقدير 
الذات باعتبارهم أهم سمات شخصية المتعلم وعوامل ذو أهمية كبيرة في العملية التعليمية 

 لتعلمية والتفاعل المدرسي وتتضح أهميته من خالل :ا

توعية األولياء مالهم من أهمية في إشباع حاجات أبنائهم النفسية وتوافقهم النفسي وتقدير 
 وذاتهم والذي يؤدي بدوره إلى تنمية دافعتيهم أو العكس .

ت المدرسي تقديم معلومات هامة عن كل من دافعية التعلم والتوافق الدراسي وتقدير الذا
منها  كل مكونات  ستفادةواالالمحيطة بالمتمدرس  جتماعيةاالوالعائلي وكل المؤسسات 

 مية .العملية التعليمية التعل  

تمكين التلميذ من التعرف على سماته النفسية المتعلقة بالشخصية لالستفادة منها في العملية 
 التعلمية في الصف .

شباع حاجات إتمكين كل من أعضاء األسرة التربوية والتدريسية من معرفة دورهم في 
 التالميذ وتعديل سلوكهم من خالل ممارسة عملهم التربوي .
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 وتعريفاتها اإلجرائية :األساسية للدراسة  تحديد المفاهيم -5

 دافعية التعلم: -5-1

والتي  في المهمات التعليمية، نخراطاالهي مجموعة الحاجات التي تدفع التلميذ المتعلم إلى 
ن آنت بعض مصادرها  تصل إلى بلوغ األهداف المنشودة وهي سيرورة داخلية حتى وا 

 خارجية.

ن يسلك سلوكا معينا في البيئة وللحدوث الدافعية للتعلم الطاقة الكامنة التي تدفع الطالب أل
لطاقة للتعلم في ن يكون هناك دافع يدفع الطالب نحو بذل الجهد واأ عملية التعلم البد
 ،2013حسين ربيع حمادي، ) فاهم حسين الطريحي،ه من مشكالتهوحل ما يواج الموافق الجديدة

 .(130ص

الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب بعد  وفي الدراسة الحالية يقصد بها إجرائيا  
 .(1989تطبيق مقياس الدافعية للتعلم ) ليوسف قطامي

 تقدير الذات: -5-2

و الحكم  داءاألعلى  هتوقدر هو التقييم الوجداني للشخص لكل ما يملكه من خصائص عقلية 
الشخصي للفرد على قيمته الذاتية أثناء تفاعله مع اآلخرين،  ويعبر عنه من خالل اتجاهاته 

)إبراهيم وعبد  ن في اللحظة الراهنةا يدركها اآلنحو مشاعره ومعتقداته وتصرفاته كم
 .(58ص ،1994،الحميد

فهي الدرجة الكلية التي يتحصل عليها  إجرائيا  بتقدير الذات  الحالية يقصد وفي دراستنا
 .(1995زرق لعبد الرحمن صالح األ )المستجيب بعد تطبيق مقياس تقدير الذات
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 الدراسي:التوافق  -5-3

العملية  هو محاولة الطالب التفاعل والتواصل والتالؤم داخل حجرة الدراسة مع جميع جوانب
دارة مدرسية،  التعليمية بمختلف جوانبها من مدرسين، وجماعة األقران، ومناهج دراسية، وا 

متحانات وغيرها، بحيث يساهم ذلك في مواجهة متطلبات البيئة الدراسية، وبالتالي إونظام 
 رضا الطالب عن هذه الجوانب وقناعته بها  .

ليها المستجيب بعد تطبيق مقياس التوافق وفي دراستنا فهي الدرجة الكلية التي يتحصل ع
 .(1979ليونجمان )الدراسي

 :ثانوي تلميذ السنة الثانية -5-4

في إحدى الثانويات  واألدبيةالشعب العلمية  فيهو التلميذ المنتظم بالسنة الثانية ثانوي 
 . 2014/2015التابعة لمديرية التربية لوالية ورقلة خالل العام الدراسي 

 حدود الدراسة6-

 البحث الحالي وتتمثل في عينة مجموعة من الثانويات في والية ورقلةيتحدد 

 الحدود البشرية : عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي . -

 والية ورقلة . ثانويات دائرة تقرتالحدود المكانية :  -

 م . 2014/2015الحدود الزمانية : الموسم المدرسي  -

 :   الدراسات السابقة -7

 : الدراسات التي تناولت العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات -7-1

 ومن الدراسات التي تناولت العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات نذكر ما يلي : 
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ناث التي  2213( على عينة متكونة من Bachman ,1970) باشماندراسة  - ذكور وا 
بينت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تقدير الذات ودرجات مفهوم الذات الخاص بالقدرة 

 .(85ص ،2009عن سعاد مرغم، على العمل المدرسي)

( بدراسة نمطين من أسلوب Deci et Ryan,1985) دوسي وريان وآخروندراسة  -
 وتبين أن : (informant)اإلعالمي( والنمط controlonاقب )المعلم وهما النمط المر 

النمط األول :يميلون إلى تحسين سيرورة الدافعية الداخلية مثل الفضول للطلبة وتنمية تقدير 
 .الذات لهؤالء التالميذ

في تدني مستوى  والنمط الثاني: يعاقب تالميذه على الواجبات الخاطئة فهم يكونون سببا  
 دافعيتهم للتعلم. نخفاضافي  تقدير الذات لتالميذهم وسببا  

( في بحوثهما في دافعية Pintrich et Shrouben,1992) بنترش وسرويندراسة  -
التعلم وتبين في هذه الدراسة : أن مفاهيم الذات اإليجابية تساهم في بذل مجهودات أكبر 

علم، التي تؤدي إلى استعمال قدرات واستراتيجيات أكثر ومثابرة مستمرة ومواجهة صعوبات الت
 فعالية.

( وتوصل إلى أن الذوات Ruvolo et Markus,1992) روفولو وماركسدراسة  -
في  الممكنة تؤثر على الدافعية للتعلم ومستوى تقدير الذات عند التلميذ يعد عامال أساسيا  

 .(91-90ص ص ،2009 مرغم، سعاد عن)التأثير على استخدام استراتيجيات الدافعية

( أن تقويم إيجابي للذات واالحتفاظ به ألطول فترة ممكنة 1995) حسن المطوعدراسة  -
يؤثر على مستوى دافعية اإلنجاز المدرسية والنجاح باإلضافة إلى حالة السرور المتوقعة من 

 النجاح . 
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دير) العائلي، والرفاقي، هدفت الدراسة إلى العالقة بن تق  (2009)سعاد مرغم دراسة  -
 والمدرسي ( للذات والدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

 طالبا من تالميذ السنة النهائية بمدينة سطيف )الجزائر(. 150وقد بلغت عينة الدراسة 

 : وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالية

ودرجة دافعية التعلم لدى تالميذ السنة الثالثة وجود عالقة ارتباطية بين تقدير الذات العائلي 
 ثانوي.

 الثالثة السنة تالميذ لدى التعلم دافعية ودرجة المدرسي الذات تقدير بين ارتباطية عالقة وجود
 .ثانوي

 الثالثة السنة تالميذ لدى التعلم دافعية ودرجة الرفاقي الذات تقدير بين ارتباطية عالقة وجود
 .ثانوي

 الثالثة السنة تالميذ لدى التعلم دافعية ودرجة الكلي الذات تقدير بين ارتباطية عالقة وجود
 (.6 -5ص ص  ،2009) سعاد مرغم، ثانوي

( حيث توصل إلى أن األفراد ذوي Baumeister et alوآخرون ) بومستردراسة  -
 المستوى المرتفع والمنخفض لتقدير الذات يختلفون في توجهاتهم نحو الدافعية.

 : الدراسات التي تناولت العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي -7-2

  :نذكر ما يلي العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي تناولت التي الدراسات ومن

( التي توصلت إلى النتائج أن التنشئة األسرية التي Thregren,1972) ثريقرندراسة  -
محفزة لتحقيق المراهق لطموحه ودوافعه الدراسية وتحرير دافعية  تشجع على الثقة واالستقالل

على شخصية المراهق وتخلق لديه  التعلم لديه، أما عكس التربية الضاغطة التي تؤثر سلبا  



                           واعتباراتها الدراسة مشكلة                                                               :األولالفصل 
 

16 
 

سوء توافق في المجتمع ومع ذاته ومع المدرسة كانخفاض الدافعية والرغبة في التعلم التي 
    (.226ص ،2011، بالحاجفروجة )نتائج سيئة  إلىتؤدي 

( حول أهمية التوافق الدراسي ( Srifa et Siaga, 1989 سريفا سياقا وروسدراسة  -
من التالميذ الناجحين الذين  %30في الحياة الدراسية للتلميذ وخاصة نجاحه وأثبتت أن 

 (.225،ص2011بالحاج فروجة،يتميزون بدافعية مرتفعة يعود إلى توافقهم الجيد )

( التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة 2011) بالحاج فروجةدراسة   -
فروجة )والدافعية للتعلم لدى المراهقين المتمدرسين  واالجتماعيبين التوافق النفسي  إحصائيا  
 .(224ص ،2011، بالحاج

في زيادة على أهمية التوافق النفسي للتلميذ (Lazarus Willis) الزاوس وبيلس دراسة -
الدافعية للتعلم، أي كلما زاد التوافق النفسي زادت التوافق النفسي زادت الدافعية للتعلم ومن ثم 

 (.228،ص2011بالحاج فروجة،ينجر عنها التوافق الدراسي أيضا)

حول العالقة بين التوافق النفسي ودافعية التعلم وتوصل أن الحالة   سيد صبحيدراسة  -
 بالحاجفروجة ) ميذ تؤدي إلى زيادة الدافعية التعلم  ويزيد في توافقه النفسيالنفسية الجيدة للتل

  (.226ص ،2011،

 : تناولت الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين التي الدراسات -7-3

 : ما يلي نذكر الجنسين بين للتعلم الدافعية في الفروق تناولت التي الدراسات ومن

دافعية التعلم تطورها وعالقتها  في قطر (1988)عبد اهلل التركي   آمنة دراسة الباحثة- 
الدراسة التعرف  استهدفتحيث  ،ببعض المتغيرات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة قطر

على التطور الذي يحدث لدافعية التعلم في مستويات عمرية مختلفة وذلك عن طريق دراسة 
 ابتدائيفي صفوف السنة الثانية والسادسة  األطفالمن  الدافعية للتعلم لدى ثالث مجموعات

تلميذ كما حاولت الدراسة الكشف عم العالقة بين دافعية التعلم  (180حيث بلغ عدد العينة )
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مقياس دافعية : ربعة مقاييسأوالتوافق في البيئة المدرسية ولكشف ذلك استخدمت الباحثة 
مقياس  -مقياس االتجاهات الوالدية -االجتماعي مقياس دافعية التعلم –التعلم االستقاللية 

العينة بالنسبة للبنين والبنات  أفرادال توجد فروق بين  : النتائج التالية إلىوتوصلت  ،التوافق
 .االستقاللية و  في دافعية التعلم

 جتماعية.العينة بالنسبة للبنين والبنات في دافعية التعلم اإل أفرادال توجد فروق بين  -

 لدى البنين والبنات  جتماعيةاالودافعية التعلم  ستقالليةاالود فروق بين دافعية التعلم وج -

 .(24ص ،2011بالحاج ،فروجة )

 عليها يعتمد وعلمية دقيقة معايير وجود بعدم استدل الذي( 1889)  األغا عاطف دراسة -
 دافعية في واإلناث الذكور فتساوي بالنسبة وفسرت المتوافق غير عن المتوافق الطالب لتمييز
 .(169ص ،2011،بوصفردليلة )التعلم

( تلميذ 277( والتي قامت على عينة تتكون من )Boggiano,1991) بوجيانودراسة  -
كثر ميال من الذكور فيما يتعلق في أوتلميذة في المرحلة المتوسطة، حيث تبين أن اإلناث 

 (.  2002يسرى مصطفى السيد،بالتغذية الراجعة ) الدافعية الخارجية وأكثر تأثرا  

لمتغير  داال إحصائيا    ( التي أشارت إلى أن هناك أثرا  1993) قطامي يوسفدراسة  -
 .(233، ص1993) يوسف قطامي،الجنس في الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر

( وشملت الدراسة دافعية التعلم وعالقتها 1994) جيهان أبو راشد العمراندراسة  -
بالتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من طلبة المرحلتين االبتدائية 

( مدارس للذكور واإلناث 8( تلميذ وتلميذة تم اختيارهم من )377وإلعدادية وشملت الدراسة )
ن الذكور واإلناث على مقياس الدافعية حيث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بي

 .(229ص ،2011،بالحاج  )فروجةللتعلم لصالح اإلناث 
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( حيث تناولت الدراسة موضوع الدافعية 1998) محمد علي مصطفى محمددراسة  -
المدرسية لدى طالب كلية التربية بالعريش وذلك حسب متغيرات الجنس والتخصص 

( طالب وطالبة من القسم العلمي 164والمستوى الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من )
البة وقد ( طالب وط142واألدبي للمجموعة األولى، أما المجموعة الثانية فتكونت من )

 أسفرت هذه الدراسة على :

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي طلبة الفرقة األولى علمي وطالبات الفرقة 
حمد دوقة أعن األولى علمي في الدافعية اإليجابية والدافعية السلبة للتعلم لصاح الطالبات )

 (.  86ص ،2010وآخرون،

( عندما قام بدراسة على عينة تكونت Tbibrt et thirry,1998) تببرت وثريدراسة  -
( من مدرسيهم وذلك لمعرفة الفروق في الدافعية وأكدت نتائجها 6( تلميذ وتلميذة و)87من)

 .(2002السيد، مصطفى يسرى)على التشابه في الدافعية بين كل من الذكور واإلناث 

( شملت الدراسة الكشف عن العالقة بين القيم التي 2007) عبد الباسط القنيدراسة  -
يحملها المتعلمون ودافعيتهم نحو التعلم فتوصل إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .(113ص ،2007)عبد الباسط القني، واإلناثفي دافعية التعلم بين الذكور 

 : الجنسين بين تقدير الذات في الفروق تناولت التي الدراسات -7-4

 : ما يليومن الدراسات التي تناولت الفروق في تقدير الذات بين الجنسين نذكر 

( التي بينت أن اإلناث يتميزن Mccoby et Jaklin,1974) ماكوبي وجاكليندراسة  -
 بتقدير الذات منخفض بالمقارنة مع الذكور.

اث يتشابهان في ( التي أظهرت أن الذكور واإلنZuckerman,1980) زوكرماندراسة  -
 اإلحساس بتقبل الذات وتقديرها .
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( التي أسفرت نتائجها عن Alsaker et Olweus,1993) ألكسار وأولووسدراسة  -
 وجود فروق في تقدير الذات بين الجنسين لصالح الذكور.

( التي أجريت على عينة من الطلبة  Block et Rosins,1993) بلوك وروزيندراسة  -
الجامعيين من الجنسين حيث أظهرت نتائجها أن الذكور يتميزون بتقدير ذات مرتفع 

 .اإلناثبالمقارنة مع 

كيكلسدراسة  - ( التي كشفت نتائجها عن Wigfield et Eccles,1994) ويقفيلد وا 
تميز الذكور بدرجات مرتفعة حيث  وجود فروق بين التالميذ الذكور واإلناث في تقدير الذات،

 في تقدير الذات.

( التي كشفت نتائجها أن Stockard et Pryor,1994) ستوكارد وبريوردراسة  -
 المستويات األدنى من تقدير الذات وجدت عند اإلناث أكثر من الذكور. 

( التي توصلت نتائجها إلى Bolognini et autres,1996) بلونيني وآخروندراسة  -
 وق دالة في تقدير الذات بين الجنسين لصالح الذكور.وجود فر 

( التي أجريت على  Deihl,Vicary et Duke,1997) ديهل، فيكاري وديوكدراسة  -
عينة من التالميذ الثانويين من الجنسين، حيث بينت نتائجها أن الذكور يتميزون بتقدير ذات 

 مرتفع مقارنة باإلناث.

( التي أوضحت أن الذكور يبلغون عن Mary et al,1998) ماري وآخروندراسة  -
 مشاعر اكثر إيجابية حول أنفسهم من اإلناث .

( التي توصلت Hyde,Showers et autres,1999) شاروز وآخرون، هايددراسة -
 نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة في تقدير الذات بين الجنسين .
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( التي Polse-Lynch et autres,2001) لينش وآخرون -لبوسالدراسة العرضية  -
 توصلت نتائجها الى أن درجات التالميذ الذكور في تقدير الذات أعلى من درجات التلميذات 

( التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في تقدير Seidah,2004)سيداه دراسة  -
 الذات بين الذكور واإلناث، حيث أظهرت أن اإلناث تقديرهن منخفض مقارنة بالذكور.

( التي  أسفرت نتائجها أن للثانويين Huang et autres,2007هيونغ وآخرون )دراسة  -
 الذكور درجات عالية في تقدير الذات بالمقارنة بالثانويات .

( التي بينت أن اإلناث يتميزن Seidah et Bouffard,2007) سيداه وبوفارددراسة  -
 الذكور. إلىبتقدير ذات منخفض بالمقارنة 

( التي توصلت إلى وجود فروق دالة في تقدير الذات 2008) حامد محمد صابردراسة  -
 بين الجنسين لصالح اإلناث .

( التي أجريت على Erol et Orth,1994-2008) إيرول وأورثالدراسة الطولية  -
سنة، حيث كشفت نتائجها عن  30-14 ما بينمن الذكور واإلناث تتراوح أعمارهم  7100

 فروق في تقدير الذات بين الجنسين . عدم وجود

( التي بينت أن الذكور يتميزون Kling et autres,2009) كلينج وآخروندراسة  -
 بدرجات عالية في تقدير الذات بالمقارنة إلى اإلناث. 

" بصريا المعاقين لدى الذات بمفهوم وعالقته النفسي األمن"  بعنوان( 2009) عقل دراسة -
 المعاقون لدى الذات بمفهوم النفسي األمن عالقة عن الكشف إلى الدراسة هدفت حيث
عدم وجود فروق  : وقد أسفرت الدراسة إلى على لديهم الذات تقدير مستوى ومعرفة بصريا

 علي ربه عبد)زى لمتغير الجنس أو درجة اإلعاقة في مستوى مفهوم الذات تع
 (.184-136ص ،ص2010شعبان،
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 توصلت حيث الذات بمفهوم وعالقته الدراسي التحصيل( 2010)  الحموي منى  دراسة -
 الذات مفهوم مقياس على العينة أفراد درجات بن إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى

 الحموي، منى)  العينة ذكور لصالح دالة وهي الجنس، لمتغير تعزى التحصيلية ودرجاتهم
 (.203ص ،2010

 ومستوى الذات بتقدير وعالقته الخجل حول( 2010) شعبان ربه عبد علي دراسة -
 في إحصائية داللة ذات فروق وجودكشفت نتائجها  حيث بصريا   المعاقين لدى الطموح
 .(184-136ص ،ص2010شعبان، علي ربه عبد ) الجنس لمتغير تعزى الذات تقدير مقياس

 : الجنسين بين التوافق الدراسي في الفروق تناولت التي الدراسات -7-5

 : مايلي نذكر الجنسين التوافق الدراسي بين في الفروق تناولت التي الدراسات ومن

معرفة مشكالت التوافق عند المراهقين  إلىهدفت هذه الدراسة : (1974) عبد القادر دراسة-
 ختيرواأ( طالب 132( طالبة و )113الكويتيين من الجنسين تكونت عينة البحث من )

( 14عمارهم من )أعشوائيا من جميع الفصول من المدارس المتوسطة والثانوية وتتراوح 
 .( سنة 18)

 : سفرت النتائجأ

على منهم الذكور وذلك أحجم المشكالت الكلية للتوافق بالنسبة للعينة الكلية للبنات  أن -
 . نساناإللكبر حجم المشكالت النفسية خاصة عند 

هم المشكالت التي نجدها عند الذكور واإلناث هي مشكلة التوافق أ أن إلىكما توصل  -
 (.194ص ،1980، ) سعدية محمد على بهادرواالجتماعي  واألسريالمدرسي 

( حول التعرف على الفروق بين الجنسين في كل من 1974) نازلي صالح أحمددراسة  -
 التوافق والتفوق الدراسيين على عينة من تالميذ اإلعدادية والثانوية، وقد أسفرت النتائج عن :
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 تفوق البنات عن البنين في التوافق الدراسي.

  جتماعياال( وذلك لبحث عدة متغيرات منها: التوافق C.H.Park,1982) باركدراسة  -
الثقافي والتحصيل الدراسي لدى عينة من الشباب األمريكي والكوري في" لوس انجلوس" 

وأظهر  ( طالبا وأسفرت النتائج عن : الطالب األكثر تحصيال كانوا أكثر توافقا  127قوامها ) 
 . (91ص ،2011الي ججيقة،ح) معلى اإلناث  كثر توافقا  أالذكور 

 عن أثبتت حيث( 1992) الشناوي محروس ومحمد الرحمن عبد السيد محمد دراسة -
       التحصيلي التوافق من كل على الجنس لتفاعل إحصائيا   دال حاصل تأثير وجود عدم
 .(169ص ،2011بوصفر،دليلة ) (الدراسي) 

( قام بدراسة بعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق مع 1994) الليل محمد جعفردراسة  -
المجتمع الجامعي لدى طلبة وطالبات جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية 

 : ( طالب وطالبة وقد أسفرت عن200) وكانت العينة مؤلفة من

تغيرات ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في التوافق مع المجتمع الجامعي وفقا لم
التخصص والمستوى وجنس الطالب بينما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور 

 .(196ص ،2010) صاحب أسعد ويس، واإلناث في التوافق لصالح اإلناث

( حول التوافق الدراسي لدى الطلبة والطالبات السعوديين 1997) الصباطي دراسة -
( طالب وطالبة، وقد أسفرت نتائج الدراسة 172)والمصريين حيث تكونت عينة الدراسة من 

 . (72ص ،2014) أسيا عبازة،على تفوق اإلناث على الذكور في التوافق الدراسي 

( حيث هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الدافع 2002) عبد الرحيم شقورةدراسة  -
نحو مهنة التمريض والتوافق الدراسي بين المستوى األول والرابع وبين  واالتجاهالمعرفي 

( طالب وطالبة وقد أظهرت الدراسة 218الطالبات والطالب، حيث شملت عينة الدراسة )



                           واعتباراتها الدراسة مشكلة                                                               :األولالفصل 
 

23 
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في بعد الجد واالجتهاد واإلذعان 
 .(29ص ،2011بوصفر ،دليلة )دراسي والدرجة الكلية في مقياس التوافق ال

الكشف عن التوافق بين المجتمع  إلى( التي تهدف 2002) الجبوري والحمدانيدراسة  -
 الجامعي واالتجاه نحو التخصص الدراسي والجنس وبيئة السكن والقسم حيث أسفرت عن :

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير السنة الدراسية وال توجد فروق ذات داللة 
 . (196ص ،2010ويس، أسعد صاحب) إحصائية تبعا لمتغير الجنس في التوافق 

اسي لدى ( حول التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق الدر 2002) عبد اهلل لبوزدراسة  -
( تلميذ وتلميذة من السنة 200، حيث تكونت عينة الدراسة من )تالميذ المرحلة الثانوية

الثانية ثانوي بمدينة ورقلة حيث أظهرت هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
  ( 118ص ،2002) عبد اهلل لبوز،بين الذكور واإلناث في التوافق الدراسي 

و  االجتماعيبين النمو النفسي  ةاالرتباطي( حول قياس العالقة 2005) دراسة الزهراني -
دية، وقد بلغت التوافق الدراسي لدى طالب وطالبات مدينة الطائف في المملكة العربية السعو 

( طالب من طالب المرحلة الثانوية وقد أسفرت الدراسة عن النتائج 300عينة الدراسة )
التالية : عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور على مقياس التوافق الدراسي 

 (   .  83ص ،2011)عفراء إبراهيم، سهام عزيز،

طالب في ( حول التوافق الدراسي والحالة النفسية لدى ال2006) وآخروناغواك دراسة  - 
( طالب وطالبة 110مدرسة عالمية في كواال لمبور في ماليزيا، حيث بلغت عينة الدراسة )

 حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن : 

  على من الذكور في بيئة تعليمية جديدة  أالتوافق الدراسي والحالة النفسية لدى اإلناث تكون 
 .(78ص ،2014) أسيا عبازة،
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ة ( التي هدفت إلى دراسة التوافق الدراسي لدى طلب2010) صاحب أسعد ويسدراسة  -
 ( طالب وطالبة وقد أسفرت عن النتائج التالية :87الجامعة حيث تكونت العينة من )

تجاه الفرق إوجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس على التوافق الدراسي وكان 
 .(202ص ،2010ويس، أسعد صاحب) لصالح الذكور 

 : السابقة الدراسات عن التعقيب -7-6

 : الذات وتقدير للتعلم الدافعية بين العالقة تناولت التي الدراسات -7-6-1

 إلى يهدف معظمها أن نالحظ التعلم بدافعة الخاصة الدراسات من عرض ما خالل من
( األكاديمية والدافعية المدرسية الدافعية)  تسميتها في االختالف رغم للتعلم الدافعية دراسة
 الخاص الذات مفهوم ودرجات الذات عن العالقة بين تقدير إلى الكشف تهدف من منها

 الدافعية مثل دراسة  باستراتيجيات المدرسي، ومنها من درس عالقتها العمل على بالقدرة

 بن العالقة إلى دراسة ومنها ما تناولت ( Ruvolo et Markus,1992) وماركس روفولو
 وآخرون للتعلم أما دراسة بومستر والدافعية للذات(  والمدرسي والرفاقي، العائلي،) تقدير

(Baumeister et al) الدافعية . نحو توجهاتهم فتناولت مستويات تقدير الذات و 

 التابعة المتغيرات درست واحدة كل أن إلى للتعلم الدافعية متغير في الدراسات هذه اتفقت كما
في ادراك العالقة الوطيدة بين كل من متغيري  إال أنها اتفقت أيضا   بالدراسة تتعلق التي

 تقدير الذات والدافعية أهمها دافعية التعلم التي تأثر وتتأثر في بعضهما البعض.  

 : الدراسي والتوافق للتعلم الدافعية بين العالقة تناولت التي الدراسات -7-6-2

 ركزت الدراسي فقد والتوافق للتعلم بالدافعية الخاصة الدراسات من عرض ما خالل من
التعلم الناتجة عن التنشئة األسرية  دافعية التي تحرر الدراسية الدوافع دراسة على  معظمها

 وروس سياقا في دراسته كما اهتمت دراسة سريفا (Thregren,1972) كما ذكر ثريقرن
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(Srifa et Siaga, 1989) الدراسية الذي يودي  الحياة في الدراسي التوافق أهمية حول
 وبيلس الزاوس دراسة مرتفعة أما بدافعية بدوره إلى نجاح بنسبة كبيرة للتالميذ الذين يتميزون

(Lazarus Willis) النفسي وسيد صبحي فركزت على التوافق (2011) فروجة بالحاج و 
 .للتعلم المتعلق بالتوافق الدراسي وعالقته االرتباطية بالدافعية للتلميذ

والتوافق  المتغيرات، هذه بين وسالبة موجبة عالقات وجود على الدراسات هذه واتفقت
 .الدراسي

 : الجنسين بين للتعلم الدافعية في الفروق تناولت التي الدراسات  -7-6-3

معظم الدراسات التي تناولت الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين معرفة طبيعة الفروق 
 واإلناث حيث توصلت بعضها إلى وجود فروق جوهرية بين الجنسين مثل دراسةبين الذكور 

 أبو راشد جيهان دراسة (1993) يوسف قطامي و دراسة (Boggiano,1991) بوجيانو
( ومنها من اتجهت الفروق 1998) محمد علي مصطفى محمد و دراسة( 1994) العمران

 حسب العينة المختارة .لفئة الذكور ومنها من اتجهت الفروق لفئة اإلناث 

 الباحثة وكشف بعضها األخر عن عدم وجود فروق بين الجنسين في دافعية التعلم كدراسة 
 Tbibrt) وثري تببرت ودراسة (1889) األغا عاطف ودراسة (1988) التركي اهلل عبد آمنة

et thirry,1998طار المرجعي للعينة. لتشابه اإل (2007) القني الباسط عبد ( ودراسة 

 : الجنسين بين الذات تقدير في الفروق تناولت التي الدراسات -7-6-4

 بين الفروق طبيعة معرفة الجنسين تقدير الذات بين في الفروق تناولت التي الدراسات معظم
 الجنسين مثل دراسة بين جوهرية فروق وجود إلى بعضها توصلت حيث واإلناث الذكور
 Block et) وروزين بلوك ( دراسةMccoby et Jaklin,1974) وجاكلين ماكوبي

Rosins,1993  )- وأولووس ألكسار دراسة (Alsaker et Olweus,1993) بلوك دراسة 
كيكلس ويقفيلد دراسة (Block et Rosins,1993) وروزين  Wigfield) وا 
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etEccles,1994) وآخرون بلونيني ودراسة (Bolognini et autres,1996 )ودراسة 
( كل هذه الدراسات أكدت بوجود هذه Stockard et Pryor,1994) وبريور ستوكارد

الفروق فبعض هذه الفروق لصالح الذكور وأخرى لصالح اإلناث وتم تفسير هذه الفروق 
 للعوامل االجتماعية والثقافية.

 مانزوكر  كدراسة تقدير الذات في الجنسين بين فروق وجود عدم عن األخر بعضها وكشف
(Zuckerman,1980) وآخرون شاروز هايد، دراسة(Hyde,Showers et 

autres,1999) وأورث إيرول ودراسة (Erol et Orth,1994-2008)  وأكدت هذه
 لتشبه البيئة المحيطة بهم. الدراسات بعدم وجود فروق واضحة ودالة إحصائيا  

 : الجنسين بين الدراسي التوافق في الفروق تناولت التي الدراسات -7-6-5

من خالل ما عرض من دراسات التي تناولت الفروق في التوافق الدراسي بين الذكور 
 واإلناث حيث تراوحت بين وجود فرق وبين عدمها بين الجنسين :

 أحمد صالح نازلي دراسة و (1974) القادر عبد فمن بين الدراسات التي وجدت فروق دراسة
 و (1994) جعفر محمد الليل دراسة و (C.H.Park,1982) بارك دراسة و( 1974)

 وآخرون اغواك دراسة و( 2002) شقورة الرحيم عبد دراسة و (1997) الصباطي دراسة
 واتجاه الفروق لصالح الذكور وأخرى لإلناث. (2010) ويس أسعد صاحب ودراسة( 2006)

 دراسةو  (2002) والحمداني الجبوري و دراسة (2002) لبوز اهلل أما دراسات كل من عبد
فلم  (1992) الشناوي محروس ومحمد الرحمن عبد السيد محمد ودراسة (2005) الزهراني

 تجد فروقا ذات داللة اإلحصائية في التوافق الدراسي .
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 : تمهيد 

، مثل وعات المركزية في علم النفسمن الموض واحدا   ((motivation يعد موضوع الدافعية
 هتم الباحثون بالدافعية، سواء  او  ،نفعاالت وسمات الشخصية وغيرهاالعمليات المعرفية واإل

خاصة في مجالي الدراسة  ،على مستوى التطبيق العملي أمعلى المستوى البحث االكاديمي 
 والعمل .

و سلوك مدفوع عندما يتضح توجهه أنتحدث عن سلوك وراءه دافع  أنوجرت العادة على 
فاألفعال المنعكسة  ،سلوك مدفوع سلوك نفعله  ليس كل ولكن مع ذلك نحو هدف ما،

مثل قراءة  أفعاالالسعال والعطس وانتفاض الركبة ال تندرج ضمن هذا المفهوم ولكن  مثل
هي التي  مالبس صوفية وغيرها، رتداءا أو طهي وجبة غذائيةأو زراعة حقل  أو كتاب

وسلوك ليس  والتمييز بين سلوك مدفوع  موجه نحو هدف تدخل ضمن السلوك المدفوع،
حيان فالسلوك في بعض األ ،ن المسالة مسالة درجةأل ليس بالتقسيم الثنائي البسيط  كذلك،

كثر حدة في ظهوره أويكون  أخرىحيان أهو عليه في  مما كثر توجها نحو هدفأقد يكون 
كثر أويكون  كبرأوجهد  كبرأكما قد ينطوي على مثابرة  عن هدفه، ألبعادهكثر مقاومة أو 
ولكن يستدل عليه من خالل قيام الفرد بنشاط  يالحظ بصورة مباشرة،والدافع ال  ،حاحا  لإ

عمليات  أوعملية  أنهايفهمها علماء النفس على  فالدافعية ،معين هادف مثل الذي تم ذكره 
 األخيرعلى شكل سلسلة متوالية من السلوك الهادف  توجه وتثابر عليه  وفي  أمتتابعة تبد

 .توقفه

 : الدافعيةأولا 

 :تعريف الدافعية  -1     

لى إوتؤدى الدافعية  لى حاالت منشطة داخلية للحيوانات و البشرإتشير الدافعية ببساطة 
ارة الدافعية ثستإستعداد للدافعية عن ويختلف اإل ز و المثابرة و الطاقة وتوجيه السلوك،التحفي
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بالفعل تحدث فقط في  ارتهثستإستعداد دافعي ولكن إك و قلقا  أ فالشخص قد يصبح خائفا  ،
 و موقف معين.ألحظة 

و قد أنواعها مثل الجوع ألى حاالت داخلية تخبرها الحيوانات بمختلف إوقد تشير الدافعية 
يخبرها االنسان على نحو فريد مثل السعي نحو التحصيل و التفوق، ويدرس علماء النفس 

ما  ه المتغيرات غالبا  ذكاء( ،وهذال -التعلم -التفكير -متغيرات داخلية كثيرة )مثل الشخصية
ن عدد كبير من نظريات الشخصية هي نظريات في أتتداخل مع الدافعية على سبيل المثال 

ظهار اتجاهات و سلوكيات ذات إنها تتحدث عن التطور و أالدافعية بصفة مبدئية حيث 
لشخصية ه النظريات تلك النظريات السيكودينامية  لذنمط حياتي في ضوء دافعي، و من ه

 .(187ص  ،2005)حسين فايد، مثل نظريتي ادلر و فرويد

يفة قطامي: هي حالة داخلية تحث المتعلم على السعي بأي وسيلة ليمتلك األدوات تعريف نا
)نايفة  والمواد التي تعمل على إيجاد بيئة تحقق له التكيف والسعادة وتجنبه الوقوع في الفشل

 .)13، ص  2004قطامي، 

والمثابرة،  يعرفها بأنها مفهوم نظري يستخدم لتفسير المبادرة : (Brophy) تعريف بروفي
وبخاصة السلوك الموجه نحو هدف وفي نطاق الدراسة ويستخدم مفهوم الدافعية لتفسير 

سعاد   ( ومجهودهم في الموقف الصفي نتباههما ستثمارابالدرجة التي يقوم عندها الطلبة 
   .)216، ص  2008حير، 

في حين يعرفها الباحث بلقيس والباحث مرعي هي القوة الداخلية التي تحرك السلوك وتوجهه 
و المعنوية وتستثار هذه القوة  أليها وبأهميتها المادية إلتحقيق غاية معينة ، ويشعر بالحاجة 

) فروجه بلحاج  ميولهو  حاجاتهو  خصائصه ومنالمحركة بعوامل تنتج من الفرد نفسه 

 . (128ص  ،2011،
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:لتعريف الدافع ينبغي تقرير عدد من الجوانب هناك ضرورة الستيعابها  مفهوم الدافع  -2
     ي تعريف يقدم لمفهوم الدافع وقد انتظمت هذه الجوانب في وضائف الدافع ذاتهاأفي   

                                                                                   : وهي   

 ما لديهتنشا من عدم التوازن الذي يشعر به الفرد بحكم  ،العامة االستثارة( وجود حالة من 1
 بصفتها هدف ينبغي تحقيقه . شباع،من حاجة تلح عليه طالبة اإل

 قائمة. و جانب منهاأ ،معبأ النشاط ما دامت الحاجة كلها( يستمر الكائن العضوي 2

ن أل ،، حتى في حالة الدوافع البيولوجيةجتماعياالطار إلوا( هناك عالقة قائمة بين الدافع 3
 أنما تحدد جزئيا   جتماعيةام أسواء كانت بيولوجية  ،افعشباع الدو إالكيفية التي يتم بها 

 .جتماعيةاالوخاصة الدوافع  جتماعيالابالسياق 

تعبئة طاقته ( هناك عالقة قائمة كذلك بين الدافع وخبرة الفرد الخاصة، فهي تحدد مدى 4
 وفق خبرته الخاصة جدوى سلوكه في بلوغ الهدف . ذا تبين لهإفي اتجاه الهدف ف

:   نهأربعة السابقة يمكن تعريف الدافع بلى الجوانب األإ واستنادا   

ومتطلبات  دوفق خبرات الفر  هه نحو هدف معينوتوج طاقة داخلية تستثير السلوك، -
نما والدافع ال يالحظ مباشرة   جتماعياالالسياق  يفترض وجوده  وأ يستنتج من السلوك، وا 

 تكوين فرضي حتى يمكن تفسير السلوك.
 والباعث والهدف الدافع لى وجود عالقة بين ثالثة جوانبإ اإلشارة ويتضمن التعريف السابق،

    :وهيالباعث وتوقع الحصول على 
حاجة بيولوجية  ناتجة عن حاجة قائمة لدى الفرد سواء   ستثارةإويعني الدافع وجود  -1

التقبل والتقدير والمكانة  إلىم اجتماعية كالحاجة أ و التنفسأو الشراب ألى الطعام إكالحاجة 
لى االستطالع والفضول إم حسية كالحاجة أم معرفية كالحاجة للفهم والمعلومات أ،
 . ستكشافالوا
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ليها إو الوصول أ ،تحقيقها إلىيسعى الفرد  إشاعاتابة بمث أهدافويعني الباعث وجود  -2
و أ هي عبارة عن قيمة النجاح لدى الفرد أم ،والشرابسواء توجد في البيئة الخارجية كالطعام 

 خرين .لدى اآل
الهدف وتحقيق إلى ل على الباعث واحتمال الوصول ويعني توقع الحصو  -3

 :هامينين لى عنصر إق يمكن تقسيم الدافع لى ما سبإ واستنادا   :اإلشباع

قد يتأثر  الدافع أنلى السلوك ورغم إلى العملية الداخلية التي تدفع الفرد  إيشير الدافع  :ولا أ
                                     نه يبقى دائما حالة داخلية.أال إبالظروف الخارجية ، 

:  .الحصول على ثواب والحصول على الهدف أو ،لى الهدفإينتهي الدافع بالوصول    ثانياا  

 . (16ص  ، 2012)بشير معمرية،لحاح الداخلي )الدافع( ن يخفض من اإلأنه أوالثواب ش  

 3 -   الدافعية طبيعة 

و هدف يرضيه وهذه ألى غاية إن واحد فهي يشير السلوك آالدافعية قوى محركة موجهة في 
العام للسلوك الصادر  تجاهاإلبل تستدل عليها من خالل  القوى ال يمكن مالحظتها مباشرة  

و الهدف الذي أذو وجهين وجه داخلي محرك ووجه خارجي هو الغاية  ستعداداعنه فالدافعية 
هداف هداف يسعى لتحقيقها وهذه األأنسان إن لكل أذ إيتجه اليه السلوك الصادر عن الدافع 

 .ة التي يستجيب فيها الفرد ألي موقف دافعين الطريقا  وقد تكون مخفية و أقد تكون واضحة 
لى سلوكيات مختلفة إن الدافع الواحد قد يؤدي ألذا نرى  ،فان خبرات التعلم هي التي تحدده

ن سلوك الواحد قد يظهر دوافع متعددة أو عند االفراد المختلفين، كما نجد أعند الفرد الواحد 
لى إالحاجة  حيانا  أو عند االفراد المختلفين فسلوك العدوان مثال يسببه أعند الفرد الواحد 

ويشير مفهوم الدافعية  ،و الرغبة في توكيد الذاتأ نتقاماالو يسببه الرغبة في أإظهار الذات 

عادة التوازن الذي إجل أو الخارجية التي تحرك الفرد من ألى مجموعة الظروف الداخلية إ
 اختل .



الدافعية للتعلم                                                                              الفصل الثاني   
 

33 
    

و الخارجية تحرك السلوك وتوجهه نحو أذن هي عبارة عن الحاالت الداخلية إفالدافعية 
 و غرض معين .أتحقيق هدف 

 صطالح عام وشامل له عالقة بمصطلحات كثيرة وتحمل معناهإالدافعية  أنومن هنا نالحظ 

 : وفيما يأتي نحدد بعض المصطلحات

:    أوحيد الشروط البيولوجية  أوالفرد الكائن الحي عند انحراف  لدىتنشا  آلة الحاجة  -أ  

 السيكولوجية الالزمة لحفظ بقاء الفرد عند الوضع المتزن المستقر.

الوقت.هو ما يرغب الفرد في الحصول عليه ويشبع الدافع بنفس   : الهدف -ب   

: حافز  اجتماعي مرتبط بالتنبه الخارجي فالطعام أومنبه خارجي مادي     ثالباع أو الحافز -ج 

باعث ألنه يشبع دافع الجوع . أو      

يسلك بطريقة   إلىالغرائز هي قوى بيولوجية داخلية تجعل الكائن الحي ميال   : الغريزة -د   

خرى .أدون  معينة  

ن دور أنسان عن طريق الغرائز واعتقد وقد حاول العالم ) مكد وجل( تفسير كل سلوك اإل
( ثمانية عشرة غريزة 1908عام  ) فقط وقد حدد فيالبيئة والتعلم يقتصر على تعديل السلوك 

ساسيتين هما غريزة أنساني عن طريق غريزتين وقد حاول فرويد تفسير السلوك اإل ساسية،أ
صحاب نظرية الغرائز أن أال إالعدوان  أالحياة ويمثلها مبدأ اللذة وغريزة الموت يمثلها مبد

  :وجهت اليهم انتقادات كثيره منها

هناك بعض القبائل ال تظهر لديها غريزة للعدوان   أن ةاألنثروبولوجيالدراسات  أثبتت -1
 خرى ال توجد لديها نزعة للتملك .أو 

لم يتفق المشتغلين بهذا الميدان على  ونظرية الغرائز توصف السلوك البشري وال تفسره  -2
 الغرائز.عدد 
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نسبيا   نزعة الجسم العامة للحفاظ على بيئة داخلية ثابتة إلىيشير  :   تزان الحيويال  أمبد -ه

لى حدوث توتر يسعى إن هبوط الظروف الداخلية عن وضع معين بشكل ملحوظ يؤدى وا  
عن  ما  جنا فالجوع يمثل توترا   ،حالة التوازن إلىخرى أخفضه والعودة مرة  إلى اإلنسان

لى الطعام ويؤدي إفرازات العصارات المختلفة يولد حاجة إتغيرات في كيمياء الدم وعن 
              .ن يعود بعد فترة زمنيةألى خفض هذا التوتر الذي ال يلبث إشباع دافع الجوع إ

قة مستمرة من التوتر نساني في حلن السلوك اإلأويرى العلماء الذين يمثلون وجهة النظر هذه 
والثبات النسبي  تزاناإليكافح باستمرار لتحقيق حاالت من  اإلنسانن أو  ،وخفض التوتر

 . ( 123ص ،2013ي، حسين ربيع حمادي، ) فاهم حسين الطريحللمحافظة على البقاء البيولوجي

 جوع توتر                                                خفض التوتر

 

                    

جوع                                           اتزان                       

          ( يمثل حلقة المحافظة على التزان والمحافظة على البقاء البيولوجي1شكل )

الدوافع:تصنيف  - 4 

متنوعة و مختلفة للدوافع البشرية و لغرض التعرف عليها و دراستها فقد صنفت  أنواعتوجد 
 : متعددة منها أنواع إلى

 :  الدوافع الفطرية )البيولوجية( -4-1

جي للفرد و تظهر على شكل و ليو سس و ترتبط بالتكوين الفسأهي الدوافع التي تستند على 
و اكتساب وتسمى ألى تعلم إحاجات تلح على االشباع فهي تولد مع االنسان وال تحتاج 
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ي يرتبط بنقص مادة ذه الدوافع دافع الجوع و الذو مثل ه العضوية ( ،األوليةبالدوافع ) يضا  أ
 الذيو  األمومة –لك دافع ذبالمعدة و ك نقباضاتاي ترافقه تقلصات و ذالسكر بالدم ال

 .األنثىألكتين (عند يرتبط بإفراز مادة )البر 

فراد جميعا و تتصف بالثبات وال يمكن تغييرها و يتطلب ه الدوافع مشتركة بين األذوتكون ه
الطريحي، حسين )فاهم حسين الماء إالشباعها بصورة مباشرة فالعطشان مثال ال يطفئ ظمئه إ

 .( 126-125 ص ص، 2013ربيع حمادي،

 : الدوافع المكسبة  -4-2

و غير أهي الدوافع التي يتعلمها الفرد من خالل تعامله مع البيئة سوء كان بطريقة مقصودة 
 سماء عدة منها: أمقصودة ولها 

لى الحب و إه الدوافع مثل الحاجة ذالنفسية( و من ه ،جتماعيةاال ،الدوافع )الثانوية -
وغيرها و تتأثر هده الدوافع بخبرات التعلم التي  جتماعيااللى التقدير إالحاجة  نتماءاال

 يتلقاها.

ننا نجد غياب بعض الدوافع عند المجتمعات مثل غياب أ ذإو الثقافة التي يعيش فيها  -
 البدائية.دافع العدوان عند بعض القبائل 

حيان الدور يفوق في كثير من األ اإلنسانفي حياة  وتلعب الدوافع المكتسبة دورا كبيرا   -
 لى حد ما فالسلوك المبكر للرضيع يتحددإشباع ي تلعبه الدوافع الفطرية التي تعد سهلة اإلذال

و يبرد أفهو يبكي عندما يجوع  ،ساسيةو بشكل كبير بواسطة حاجات الرضيع البيولوجية األ
 .ليهإمه أ نتباهايمرض ولكنه عندما ينمو يبدا بالبكاء لجلب  أو
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 : الدوافع الشعورية -4-3
كان السبب فهي دوافع  ثناء قيامه بالسلوك أيا  أالدوافع الالشعورية التي ال يشعر بها الفرد 

ي يحمل ذن تعدل و تحور مثل )الدوافع الأنما تظهر بعد إمكبوتة ال تظهر بشكل مباشر و 
 .( 126، ص 2013)فاهم حسين الطريحي، حسين ربيع حمادي، ينسى موعد هام( أننسان اإل

 : التنظيم الهرمي للدوافع -5

النسبية للحاجات  األهميةساس أ علىالدوافع على شكل هرمي وتقوم  براهام ما سلو(إصور )
وهي ما يطلق عليه بنظرية تدرج الحاجات و قد حدد )ما سلو( سبع حاجات تشبع بشكل 

ا الهرم تعمل الدوافع المختلفة فيه على شكل عالقة ديناميكية و تظهر ذمتدرج و ضمن ه
 النهائية.جات اولى و التي سماها بالحاأل األربعة األساسيةهده العالقة في الحاجات 

ن تصنيف ما سلو للحاجات لم يدعم بالكثير من البيانات و الدراسات التي ال ينطبق عليها إ
ساسية التي تناولت الدوافع لك يبقى من التصنيفات األذنه على الرغم من أال إالنظام  ذاه

  وفيها يلي نتناول ما يحتويه هدا التصنيف بشيء من التفصيل:

 :ةالحاجات الفسيولوجي -5-1

 )التنفس،وتشمل  اإلشباع إلىلحاحا إكثرها أقوى الحاجات و أو تقع في قاعدة الهرم و هي  
شباع هده الحاجات بحد مقبول يمكن إ...الخ( و يعد الجنس. ،الحرارة ،الطعام ،الماء

)فاهم حسين الطريحي، حسين ن تظهر في سلوك الفردأخرى في المستوى الثاني للحاجات األ

 .( 127، ص 2013ربيع حمادي،

 السالمة:حاجات الشعور باألمن و  -5-2

على صحته و عمله  ن يكون مطمئنا  أمن و التحرر من الخوف و لى األإتعني الحاجة 
لك من خالل ذفراد و ه الحاجة في سلوك األذومستقبله و عائلته وحقوقه و مركزه و تظهر ه



الدافعية للتعلم                                                                              الفصل الثاني   
 

37 
    

خطار و الحرارة فهو يحاول الحصول على العمل سعيهم لتامين الملبس و المسكن وتجنب األ
 لوجود مورد مالي مستقر و يكفيه ويحميه في حاضره و مستقبله. ستقراراالو 

 النتماء:حاجات الحب و  -5-3

و جيرانه و  سرتهأعضاء ألى تكوين عالقات محبة وتعاطف و مودة مع إحاجة الفرد 
التي تنعكس على  نطواءااله الحاجة سيشعر الفرد بالعزلة و ذشباع هإن عدم العاملين معه أل
و يزداد شعور الفرد باألمن و التقدير  جتماعيااللى القبول إن الفرد بحاجة أتصرفاته كما 

لى جماعة قوية يتقمص شخصيتها و يوجد إبنفسه حين ينتمي  عتدادهاكما يزداد  جتماعياال
 نفسه بها.

:الذات حتراماحاجات  -5-4  

ن أن وجوده و عمله في حاجة شعور الفرد بأو  جتماعيةان له قيمة أحاجة شعور الفرد ب هي
لى الشعور إن وجوده و عمله لألخرين فهي حاجات ترتبط بالحاجة أو  جتماعيةاله قيمة 

 خرين.ات و تقديرها من اآلذلل عتبارباإل

 :حاجات تحقيق الذات -5-5

سرة و في وسط األأثبات وجوده وسط الجماعة التي يعيش معها إلى إتعني حاجة الفرد 
ن أن يحقق الفرد ودوده في المجتمع بالصورة التي يرى فيها ذاته فالفرد يرغب في أبمعنى 

يقوم باألعمال التي يحبها ألنه يحقق فيها ذاته و ترضى رغباته و طموحاته فهي ترفع الفرد 
 .شخصيتهعبير عن الذات وإلفصاح عن لى التإ
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:المعرفة إلىالحاجة  -5-6  

ه الحاجات الرغبة في الكشف و معرفة ذبالتعلم و تظهر ه رتباطا  اكثر أه الحاجة ذترتبط ه
 الا ا  شياء و يجاد العالقات بين األا  مور وفي الرغبة في التحليل و التنظيم و الربط و حقائق األ

 يشبع هده الحاجة. ستطالعاالن دافع أستزاد من المعرفة عن شيء ما و 

 الحاجات الجمالية والدوقية: -5-7

كان في  خرى سواء  دون األ األشياءمختلف  إلىنسان اإله الحاجات في ميل ذتظهر ه
و في القيم و العادات فاألفراد مختلفين في تفضيلهم أالجوانب المادية كالمأكل و المشرب 

المالبس و البعض من الناس ينتقد عادات شكال المختلفة من لوان و األألنواع الطعام و األ
ن الحاجات الجمالية و أ ،خر جميلة و مقبولةواتجاهات معينة في حين يعتبرها البعض اآل

الطفل مالحظة ما يحبه وما  أالدوقية وهي حاجات مكتسبة و تتكون مند الطفولة عندما يبد
 .( 129 -128 ص ص، 2013)فاهم حسين الطريحي، حسين ربيع حمادي،سرة يكرهه في األ

:  6 - همية الدوافعأ 

لك يجب ذوعلى  ،ساسية لعملية التعلمأثارة ميل المتعلم نحو التعلم وتغير إالدوافع هامة في 
شباع لى شعور المتعلم بالسرور و اإلإالمثيرات التي تؤدى  كتشافال ن يكون المعلم يقظا  أ

وال  ،فكار و المواد العلميةاألحتى يستمر ميله للعمل مدة كافية يستطيع خاللها تحصيل 
دافعية المتعلم نحو موضوع  ثارةإا لم تشتمل على ذإيمكن اعتبار راي خطة للدرس كاملة 

ي درس وهو جزء متكامل مع الموقف التعليمي لكل تغيير في معظم أبداية  أن ،الدرس
يربط محتوى المادة ن أحيث يحاول المعلم  ،العاقلة إلثارة الدافعية األشكالكثر أحيان من األ

و أثارة ميل لحظي إوال يكفي مجرد  ،اإلشباعبخبرة المتعلم فيحدث له  التعليمية الجديدة
 لى ما بعد خبراتإثارة دافعية لتحقيق هدف محدد يستمر إمؤقت لدى المتعلم بل يجب 

في نفس الوقت  نتباههايبنى فوق خبرة المتعلم ويوجه  نأنها مسؤولية المعلم أالدرس الحالي 
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ه ذن هأالنقط البارزة في الدرس، وطالما  كتشافاساسية التي تمكنه من فكار األلى األإ
ن أكثر، أالخبرات الجديدة تحدث حالة من الرضا لدى المتعلم فإنها تصبح دوافع نحو تعلم 

يجب  همية الدافعية ، ولكنأطول مدة ممكنة يعتبر في نفس أثارة ميل المتعلم إاالستثمار في 
ن تعطل أاتها يمكن ذثارة الميل لإن أا الجزء من الدرس حيث ذلى هإن يوجه كل الطاقة أ

التربية مسالة خطيرة وال يجب على المعلم  نإ فكار جديدة،أن تشجع على اكتساب أبدال من 
ن الدافعية تكون فعالة فقط عندما أ، حيث ميول ودوافع المتعلمين إلىن يخضع ببساطة أ

و للدوافع  ،فكار بدال من توجيه الجهدبيت األتعمل على تث الا أنحو التعلم  و  تهيئ الفعل
، كملتمام تلك العملية على الوجه األإكبيرة في العملية التعليمية فبدون الدوافع يصعب  أهمية

هداف التربوية التي تسعى برز األأفدراسة دوافع الطالب و العمل على زيادة دافعيتهم من 
لى إيزداد مستوى الدافعية عن المستوى المطلوب حتى ال تؤدى  أالا  التعليميةليها النظم إ

ن أ، بل البد من الحفاظ على مستوى معين من الدافعية بحدوث نوع من القلق لدى الطالب
بتلك المادة بالحياة العملية  رتباطابرز مدى أمن دراسة المادة الدراسية و  فيتم توضيح الهد

 . (97ص ،2014يهاب عيسى المصري، طارق عبد الرؤوف محمد، إ) للطالب بعد التخرج

:   الدافعية وأركانمبادئ  -7 

غرض  يأتحقيق  وأي فرد في موقف ما يهدف إلشباع حاجة لديه أن سلوك أمن المعروف 
، وقد تعددت ليهاإفا إلشباع حاجة معينة يصبو ن يكون سلوكا هادأي سلوك الفرد البد و أ، ما

 همهاأ، و التي من الهامة عتباراتااللك المصطلح بسبب بعض ذالتعريفات التي تناولت 
مظاهر  عتبارهماابمثل معدل النبض  العلماء على بعض المظاهر العضويةتركيز بعض 

عند الفرد مثل الحافز و الباعث و الحاجة و التوتر وغيرها، ومن ثم حاول بعض  ارةثستلال
ه الجوانب ذركان و الجوانب في تعريفاتهم للدوافع ومن تلك هتضمين المبادئ و األالعلماء و 

 : ما يلي
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، إلزالة حالة عدم التوازن لديه ووجود شباعاإل تجاهاوجود حاجة لدى الفرد تنحو بالفرد نحو 
 .و النشاط الدائم ستشارةاالالفرد في مناخ من 

 االجتماعية التي يعيش بها الفرد الحاجات في ضوء المعايير ساليب واشباعأتتحدد طرق و 

 .)98ص ،2014عيسى المصري، طارق عبد الرؤوف محمد،  إيهاب (

: من ساسيا  أمن الدوافع التي تعد شرطا  ك العديدهنا   

:  8-  الدافعية والتعلم المدرسي 

شروط توجيه السلوك واكتساب وتعلم المهارات المختلفة في مجال السلوك المتباينة  من
وهذه  ،هداف التربويةوخاصة في مواقف التعلم المدرسي التي تفيد المعلم في تحقيق األ

 ذاته.شباعها بالتعلم الناجح إنها يتم أالدوافع تختلف عن غيرها من الدوافع في 

نجاز من الحاجات االساسية التي ترتبط بأهداف التعلم الى اإلالحاجة  :النجازدافع  -8-1
 هم جوانب دافعية العمل المدرسي .أعلى تحقيق  طالبالمدرسي ومساعدة ال

والتفوق وترتبط الحاجة  متيازلالفي ضوء مستوى محدد  األداءنه أب اإلنجازد( أكيالن )ويعرف
تظهر لدى الكثير من  يالت جتماعيةااللى النجاح وهما من الحاجات إلإلنجاز بالحاجة 

برة السابقة التي لم يتم لى الخإوقد يرجع عدم ظهور هذه الحاجة عند البعض منهم  ،الطالب
فراد من ذوي االنجاز العالي قد ال يمتازون األ نألى إالدراسات  نوتشير الكثير م ،تعزيزها
ن يؤثر أكافيا لهم فمن الضروري  و التي ال تقدم تحديدا  أو المملة أعمال الروتينية في األ

شباع هذه الحاجة وخاصة إلذلك يجب مساعدة الطالب على  ،اإلنجاز على إحساسهم
مع  ،اهتمامهمتمثل الجانب الكبير من  اإلنجاز إلىن الحاجة أالطالب الذين يرى المعلم 

حاجة ن هذه الإالذين ال تتضح لديهم هذه الحاجة بشكل غير عادي ف األخرين إهمالعدم 
 وضع وتحقيق األهداف التي ترتبط بكثير من مجاالت السلوك المدرسي. في أساسية أي
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نجاز فالشخص الذي يوجه دافع عن دافع اإل نتماءااليختلف دافع  :نتماءال دافع  -8-2
نه قد ال يكون على عالقة طيبة بمن يحيطون أ إلى ،سهامات هامة للمجتمعإاالنجاز يقدم 

ذا كان الشخص من ذوي ا  و  ،نسانيةبالعالقات اإل هتمامااكثر أخرون آشخاص أبه ويوجد 
من العمل، الشخص من ذوي الحاجة  نتهاءلاللى االنجاز يفضل العمل مع الخبراء إالحاجة 

 ر ذلك في كفاية العمل . ثا أصدقاء حتى ولو يفضل العمل مع األ نتماءااللى إ

خر آ أي ،خر حليفآبالتعاون مع  ستماعاال قتراباالنه أب دافع االنتماء (موري)ويعرف 
والتمسك  نفعاليا  اعجاب وحب موضوع مشحون إيشبه والحصول على  أويحب الشخص 

 .بالوالء له حتفاظالوابصديق 

ويتمثل هذا  ،في التعلم المدرسي هاما   رفي دورا  يلعب الدافع المع :الدافع المعرفي -8-3
وقد يكون  ،المعلومات وصاغة المشكالت وحلها تقانا  الدافع في الرغبة في المعرفة والفهم و 

 الدافع المعرفي اقوى دوافع التعليم المدرسي على االطالق .

 ،تمد على خبرات الدافعية و التعلمالفرد يكتسب دوافع معرفية خاصة تع أن (اوزبل)ويرى 
بطريقة اكثر عادة بناء وتنظيم الموقف إلى إنها حاجة أوقد عرف الباحثون هذه الحاجة ب

 كثر معقولية .أحاجة لفهم العالم الخارجي وجعله  أنها أي ،وضح معنىأو  تكامال  

 : ويقاس الدوافع المعرفي بطريقتين هي كالتالي

  : لكل منهما ثالث  فتراضيةاالقائمة المواقف وتتكون من مجموعة من المواقف 

عدت لتبين الرغبة في الحصول على أواحدة  ستجابةامحددة منها  ستجاباتا :ولاأل
 الموقف.كثر وتقيس درجة فهم أمعلومات خاصة 

 :همية النسبية لخمس حاجات وهيمقياس يحدد فيه المفحوص األ :الثاني

 .روالقدي ستقاللواالوالمعرفة  نتماءواالنجاز اإل -
 لى تحقيق الذات .إالحاجة  -
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 األسرةوسط  في أو الجماعة التي يعمل معهاه في وسط ثبات وجودإ إلىوتعني حاجة الفرد 
تحقيق الفرد وجوده في المجتمع الخارجي بالصورة التي يرى فيها  أنبمعنى  ،األقرانو بين أ
ساليب أفراد يأخذ شباع هذه الحاجات لدى األا  و  ،اته وما تتميز به من خصائص معينةذ

لى تحقيق الذات من إ، ولذلك تعتبر الحاجة والميول لديهم هتماماتاال ختالفامختلفة ال 
ترتبط بكثير من الحاجات الرئيسية التي ترتبط بكثير من مجاالت التي الحاجات الرئيسية 

يهاب عيسى المصري، طارق عبد إ)  العمل والسلوك المدرسي وكذلك الصحة النفسية لألفراد
 .(111ص ،2014الرؤوف ،

 : دراسة الدافعية أهمية   -9 
 الناس جميعا   هتمامالثارة ا  همية و أكثر الموضوعات في علم النفس أيعد موضوع الدافعية من 

لى عرفة دافعية طالبه وميولهم  إالطبيب، ورجال القانون والمدرس بحاجة  ،بفهي تهم األ
نه يمكن أساسي من شروط التعلم بل أشرط  ذ تعد الدافعيةإليتسنى في تحفيزهم نحو التعلم 

  : وظائف وهي ثالث  يوجد تعلم بدون دافعية في تحقق للمتعلمالقول ال 
 .النسبي تزاناالو أن يكون في مرحلة استقرار أتحرك وتنشط السلوك بعد  -1
 ختياراالدافعية تساعد الفرد على  أي، أخرىتوجه السلوك نحو وجهة معينة دون  -2

 الوسائل لتحقيق حاجاته .
و طالما بقيت الحاجة قائمة أ السلوك طالما يبقى االنسان مدفوعا   ستدامةعلى االمحافظة  -3

  .  (130-129ص ص ،2013)فاهم حسين الطريحي ،حسين ربيع حمادي، 

 ثانيا: الدافعية للتعلم

 1- تعريف الدافعية للتعلم :

لديهم لتحقيق  أكاديميةنشطة أيجاد إنها تتمثل في ميل الطلبة نحو أب)بروفي(  ويعرفها -

 مكافاة تشبع حاجة داخلية .

التعلم بقصد الفهم والتحسن في  أهدافجل تحقيق أنها العمل من أب (ولفلوك)ف يما تعرأ

 مجال الخبرة .
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نها حالة يستمر فيها نشاط الفرد وتوسطه أب (لفرانكو وكوزيك واي نتوسل )تعريف  ماأ -

 . فعالوانوتوقع  لى درجة كبيرة عمليات تقييم واعيةإ

ثناء مشاركتهم أو السلوك الذي يسيطر على الطلبة أنها الحالة أ( ب1993قطامي ) وعرفها -
نشطة صفية ومدرسية بقصد تحقيق هدف يعتبره هؤالء الطلبة أفي مواقف تعلم وخبرات و 
  إشباعهو أو يستقرون حتى يتسنى لهم تحقيقه أهمية، ال يهدؤون على درجة عالية من األ

 .(22ص ،2014عادل محمود ميرة، )نورجان
:    الدفع سباب أ  ذاتية تحمل  داخلية دافعية    هي   ويعرفها سيد عثمان دافعية التعلم - 

التعلم  ويحدد سيد عثمان دافعية جتماعيةاالوالنشاط والمادة المشاركة  وممثلة في التأهب ،
سمى صورة من صور الدافعية في التعلم هي تلك التي يتحرك فيها الفرد المتعلم أن إقائال " 

 -الذات االخر -والضبط،االنطالق  الحرية والتوجه حيث مشتركة في التعلم، والمعلم بدافعية
 85ص ص ،2004، )حمدي علي الفرماويبمسؤولية موجه التعلم عترافواالالذات المتعلم  حتراما
- 86 )    . 

بالطموح  تتميز  الرغبة في القيام بعمل جيد والنجاح في ذلك العمل،هي   :   دافعية التعلم -
المعارف وهذه  الدافعية   كتسابالوبذل قصارى الجهد  ،في الموقف الدراسي ستمتاعواال

كأسلوب المعلم في القاء   تكون داخلية، وهي رغبة التلميذ في حد ذاتها للتحصيل وخارجية
            . (218ص ،2003) محي الدين توق ،يد الدرس في شكل ج

عليه لمواصلة  وانتباهه، تلحفكار ومعارف المتعلم ووعيه أوهي حالة داخلية تحرك  -
 لى حالة توازن معرفي معينة. إواستمرار األداء للوصول 

ي موقف تعليمي أقصى طاقاته في أداخلية تحرك المتعلم الستغالل  ستثارةاوهي حالة  -
جادو،  أبو)صالح علي لى اشباع دوافعه للمعرفة ومواصلة تحقيق الذات إيشترك فيه ويهدف 

 .(292ص ،2000
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 :طار النظري للدافعية التعلم ال- 2

 : ه االتجاهات ذفي فهم الدافعية للتعلم ومن ه تجاهاتااللقد ظهر عدد من 

 (:COGNITIVE APPROACHالتجاه المعرفي )-2-1

ه المصادر قد ذ، وهفي تفسيره لدافعية التعلم ساسا  أوقد تبنى فكرة التمييز بين مصادر الدوافع 
ن الفرد يكون أوافترض  ،(EXTRINSICو تكون خارجية )أ (INTRINSICتكون داخلية )

لينطلق منه  ساسا  أيعده  (EQUILIBRIUMلى حالة توازن معرفي )إمدفوعا بهدف للوصول 
ويعمل  يوجههاو معارف تساعده في تمثل الخبرات التي أفي سعيه للحصول على خبرات 

 .(61ص ،1988، خرونآ)فهمي الزيود و على تكييفها ومن ثم فهمها 

لى معرفة إالطلبة في مواقف التعلم و الخبرة بهدف الوصول  ندفاعاالمعرفي  تجاهاالويفترص 
  (COGNTIVE STRUCTURE)وفهمها ودمجها في البناء المعرفي  ستيعابهاامنظمة يسهل 

الطلبة يقيمون التعلم بهدف داخلي  أني أفي المواقف والخبرات الجديدة  ستخدامهااو لديهم 
ي شيء أ معرفة أوو أخبرة  اكتشافو أ يوجهونهافي صورة حل مشكلة  ماأيتمثل عادة 

 (.234ص ،1993قطامي،)يوسف و تطوير البناء المعرفي لديهم أجديد 

سباب داخلية يرتبط فيها الحافز بالدوافع التعليمي لدى المتعلم ألى إنهم يعزون الدوافع أي أ
هداف، وهذا النوع ويكون التعزيز متمثال في الرضا الناتج عن النشاط التعليمي وعن بلوغ األ

ويتم توفير  .المتعلمثر لدى ن تكون النتاجات التعليمية قوية األأمن الدوافع يساعد على 
نشطة التي يزاولها المتعلمون في مجاالت اللعب و الدافع الداخلي من خالل توظيف األ

 (.61ص ،1988 خرون،آ)فهمي الزيود و وفي تنظيم تعلمهم  كتشافاإل

و الفعالية أ (COMPETENCE)جانب الكفاية  على أيضا  المعرفي  تجاهاالويركز 
(EFFICACY)  لى حالة التوازن إجل الوصول أمن(  EQUILIBRIUM)  ن أيضا أويفترض
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و مواقف أو خبرات أشياء أو تجريب أ كتشافااللى إ ستطالعياالفراد يدفعهم ميلهم األ
 (.234ص ،1993)يوسف قطامي ،يهدف االستمتاع بها 

والدوافع  ،هداف المنشودةاأل تجاهابوالسلوك وتحريكه  هتماماال ستثارةاكما تستند على 
و  داءاألالداخلية هي التي ترتبط بالهدف وتنطلق من داخله فيشعر الفرد بالرغبة في 

وتقوم  ،و المعززات الخارجيةألى العوامل إ لتفافاالفي الموضوع ويقبل عليه دون  نهماكاال
لى إو اعتبار ما يؤدي  هتماماتاالو القرارات و الخطط و  ختياراتاالعلى  أيضاالدافعية 

 يالمفاهيمهاما في التحليل  ن توقعات النجاح و الفشل تلعب دورا  إلك فذالفشل ل وأجاح الن
 (.131ص ،1993،)يوسف قطاميللدافعية 

 : (BEHAVIORAL APPROACH)التجاه السلوكي -2-2

في مؤثرات  أن السلوك ينشأمؤسس السلوكية ويرى  (ب.ف.سكنر)العالم  تجاهاالا ذويتزعم ه
ن الدافعية للتعلم حالة أ تجاهاالا ذ.ويفترض ه(129،ص1989)يوسف قطامي ،خارجية وداخلية 
حاوالت متواصلة بهدف تحقيق تظهر لديه استجابات مستمرة وم إذداء الفرد أتسيطر على 

استجابات  ذاإفهي  ،ما وتكراره لها بالحصول على معززالستجابة  أداءهلك يقترن ذوب ،تعزيز
لك ذون الفرد محكوما في تعلمه بهدف الحصول على لك يكذب ومرهونة بمعزز محدد 

 (.234ص ،1993، )يوسف قطاميالتعزيز 

و  أسباب إلىويعزو دافعية التعلم  ،لدافع يستثير نشاط الكائن ويحركها أنكد على أوقد 
بموضوع الدافعية ويطلقون على  أوومؤثرات خارجية ال صلة مباشرة لها بالموقف  أحداث

 EXTERNAL)الخارجيأو الدافع  الخارجية(هدا النمط من الدوافع مصطلح)الدوافع 
MOTIVATION  )(.128ص ،1985يد نشواتي،مج)عبد ال 

وساطة الحاجات الجسمية و بأتفسر بفعاليات بيئية تؤثر في السلوك  أنو الدافعية يمكن 
 الدافعيةخرى للتعلم هي محاولة لخلق أن الدرجات و العالمات وجوائز أو  ،مثل الجوع
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ن االستراتيجية لزيادة دافعية المتعلم للتعلم ترتبط بتوظيف مهارات تقديم صور أو  ،الخارجية
في تعلمهم اللغة  لألطفالالتعزيز المختلفة من التعزيز المستمد للمتعلم الحديث وخاصة 

وفيه  ذاتيان يكون التعزيز ومقويا للسلوك ثم يتطور أل أثرا  كثر أد ي يعذوالتعزيز المتقطع وال
 .(61ص ،1988خرون ،آو  )فهمي الزيودخارجي  تأثيرهدافه بدون أيشبع الفرد حاجاته و 

ن الدافعية هي حالة داخلية ال تالحظ وال يمكن تعديلها بشكل مباشر أ تجاهاالا ذكما يؤكد ه
هي في الغالب تفهم كمكون و ، يفهموها أون يحصلوا عليها أفراد ومن الصعب على األ

ن دورها غير مهم في تكنولوجيا إلك فذكثر منها مع العلم لأدب ومرتبطة مع األ ،بسيط
ن جميع الوسائل أ فتراضاولكننا في حقل تكنولوجيا التربية نعمل تحت  في التعليم، األجهزة

 ،1999،محمود الحيلة)محمد هي وسائل محفزة بطبيعتها و أالجديدة تشكل دافعية بشكل نظري 
 (.53ص

 :(human approach) النسانيالتجاه -2-3

نظرت  ذإنسانية في تفسير دافعية السلوك بربطه بدراسات الشخصية وجاءت النظرية اإل
لى انسانيته إ اإلنسان أعادتنها قد أي أ روح( جسد ، بوصفه كال متكامال )عقل ، لإلنسان

الحرية الشخصية  أكدت ذإبرز منظريها روجرز وماسلو أومن  ،ن فقد هويته الشخصيةأبعد 
 وسعيه للنمو والتطور الدي يعد اساسا للدافعية للقيام بالمهمات  الذاتيللفرد و اختياره القرار 

 .(56ص ،1991جاوي ، رياألز )

قصى طاقاته لكي أ ستغاللاالمتعلم يسعى في تعلمه لهدف  أنلى إ وتذهب هذه النظرية
وفي قمتها الحاجات المعرفية  ،اء جديدة إلشباع حاجاته المختلفةشيأيحقق ذاته ويبدع 

تيحت لهم فرص مناسبة أذا ما إنجاز يتحقق للطلبة ن النجاح واإلإلذلك ف ،والجمالية
 .لى جانب تحقيق الذات واالبداعإشباع حاجاتهم إقدراتهم التي تساعد على  ستغاللال
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 واإلضافةن التحسين أو  شباع حاجات الفرد غير مختلفة دائما  إمكانية إن أوالجدير بالذكر 
 حاجاتهم، ويسعىو التخلص من توتراتهم الناتجة أدوما موجودة ليندفع الناس نحو حاجاتهم 

 ختيارواالنساني الحرية اإل تجاهاالشباعها ويؤكد إن ذلك يساعدهم في هدافهم ألأالناس نحو 
ثراء النفسي لخبرات نسانيون اإلوالسعي نحو النمو الشخصي وكما يؤكد اإل والقرار الشخصي

    .يضا  أالتالميذ كما هو لدى المعرفيين ويركزون على الدوافع الداخلية 

 3 - الدافعية في التعلم :
معينا في البيئة  يسلك سلوكا   نتمثل الدافعية للتعلم الطاقة الكامنة التي تدفع الطالب أل

ن يكون هناك دافع يدفع الطالب نحو بذل الجهد والطاقة أن أوللحدوث عملية التعلم البد
 للتعلم في الموافق الجديدة وحل ما يواجه من مشكالت.

لحدوث التعلم الجيد فبدونه يصبح التعلم شيئا ثقيال  ساسيا  أن وجود دافع التعلم يعد شرطا إ
فالدافعية لها عالقة وثيقة بين النشاط  ،مضاعفا نه سيطلب من الطالب جهدا  إوبالتالي ف

ذا استطاع المدرس ا  شباعها و إالذاتي للطالب في العملية التعليمية والحاجات التي يرغب في 
 ثارة دافعية الطلبة.إنه سوف لم يواجه مشكلة في إن يدرك هذه العالقة فأ

التعليمي  للموقف االنتباهلى إتشير إلى حالة داخلية عند المتعلم تدفعه  : والدافعية للتعلم 
 .في هذا النشاط حتي يتحقق التعلم ستمرارواالقبال عليه بنشاط موجه واإل
 : عاله يشمل على العناصر االتيةأتعريف الدافعية للتعلم  إن

ساسية المهمة في الموقف التعليمي.بعض العناصر األ االنتباه -1  

القيام بنشاط موجه نحو هذه العناصر. -2  

في هذا النشاط والمحافظة عليه لفترة كافية من الزمن. االستمرار -3  

 تحقيق هدف التعلم. -4
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ن هنالك جملة من العوامل تساهم في توفير الدافعية للتعلم منها ألى إوهنا البد من التنويه 
عن طريق تقبل الطلبة  ،المدرسة والصفتوفير جو تعليمي مفعم باألمن والحرية في بيئة 

عن  بتعادواإللى الطالب في الصف. إورعايتها دون خوف وسخرية وعن طريق عدم اللجوء 
) فاهم حسين  عوامل النفور المدرسي والتي تبعد الطالب من المدرسة والنشاطات الصفية

 .(130ص ،2013حسين ربيع حمادي، الطريحي،

:  4-  يفة الدافعية للتعلمظو  

 .األخرويهمل المواقف  ،تجعل المتعلم يستجيب لموقف معين -

 .نحو تحقيق هدف معين تجعل المتعلم يوجه نشاطه -

 للقيام بنشاط معين نحو التعلم ،في الفرد نفعاليةاالتحرير الطاقة  -

  وتتمثل وظائف الدافعية فيما يلي  :

    :  4-1:.بالنسبة للمعلم  : تساعده في عتبارهااهمية الدافعية للمعلم أيفة و ظتتمثل و  

ليه التلميذ ويرغب فيه وهذا مايطلق عليه معرفة اتجاهإمعرفة النشاط المدرسي الذي يميل   - 

                                                           الجهد نحو العملية التعليمية .

 من بعضأيالحظ  حيث ،الدرسثناء أ متعلمن يبذله الأبمعرفة مقدار الجهد المتوقع  -
وفاعلية مما يفقد  بإيجابيةمر ال يشاركون يواظبون على حضور الدرس لكن في حقيقة األ

حد وظائف الدافعية العامة والتي يطلق عليها معرفة شدة أالدرس قيمة الهدف منه وهذا يمثل 
 الجهد نحو العملية التعليمية.

ثناء أعلى مواجهة بعض المشكالت التعليمية التي يتعرض لها  متعلممدى قدرة ال معرفة -
  عليه معرفة المثابرة. ما يطلقمساره الدراسي وهذا 
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                     : : فيما يليتتمثل وظائف الدافعية   2:  (طالب)ال بالنسبة للتلميذ  4-  

ثارة النشاطا  تزويد السلوك بالطاقة و   :يحدد التعلم عن طريق النشاط الذي يقوم به التلميذ  - 

وهذا النشاط يستثار من طرف الدافعية التي تنشط الكائن الحي في الموقف التعليمي وتحرر 
شباع ويتوقع لى اإلإحاجة تسعى  وأيحدث هذا النشاط عند ظهور دافع  عقله إذالسلوك من 

 شدة الدافع . زديادابن يزداد النشاط أ

توجه سلوك الكائن الحي   ومنظم فهيالدافعية عامل موجه  أن  : اختيار النشاط وتحديده -   

معينة وعليه فهي تجعل التلميذ  اعاتبإشوجه معينة نحو غرض معين وتحقق له ألى إ
وهذا من  حيث اختياره للنشاط الذي يفضل  خريستجيب لبعض المواقف ويهمل البعض اآل

 ممارسته.

ن التوجيه السلوك لتحقيق معزز وذلك أل أوالدافعية عامل مدعم  إن : السلوك توجيه -
معينة هو في نفس الوقت تعزيز وتدعيم للسلوك  اعاتبإشمعينة لتحقيق  وأغراض أهداف
نما ا  همية ممارسة النشاط و أنثير في التلميذ  أنفال يكفي  ،اعاتباإلشهذه  إلى أدىالذي 
هداف أوجه نحو  ااذ فالتعلم يصبح مجديا  هداف محددة واضحة أن نوجهه نحو أينبغي 

 .( 89-88ص ،2010 ) كلثوم العايب، التلميذ هتماماواضحة تثير 

 :                            ارة دافعية الطلبة نحو التعلمثستراتيجية استإ -5

فعال وكبير  و ن علم النفس التربوي يستطيع دراسة العالقة بين الدوافع والتعلم يساهم بشكلإ
بحاث تشير ن هناك الكثير من األأ ذإزمة للمدرس الحداث تغير في تقديم المعلومات الإفي 

ر يسعون نحو استشارة انفسهم ويستمتعون بالمثيرات التي تختلف عن تلك التي شالب أنلى إ
ن الطلبة ذوي التحصيل وأ ختالفاالن ال تكون هذه المثيرات شديدة أعليها على  دواعتاا
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بمئة  ن فرص نجاحهم تساوي خمسونأالمرتفع تزداد دافعيتهم في المواقف التي يدركون فيها 
 على درجاتها في مواقف الجدة.أن مواقف الدافعية في أو 

يخلق القلق الذي يخفض القدرة على  ستشارةاالوزيادة  نتباهاالن الرتابة والملل وتشتت أو 
 ة نحو التعلم.يالدافع ارةثستاثر المدرسة أثر البيئة المنزلية ال يقل عن أن أالتعلم. و 

نحو التعلم جل استشارة دافعية الطلبة أوهناك جملة من العناصر يمكن للمدرسة توفيرها من 
ا:ومنه  

ثارة اهتمام الطلبة بموضوع التعلم وحصر انتباههم إالتي تساعد على  الظروف توفير -1
 فيه.

فكاره ومشاعره. وآرائه بحرية وبجو مفعم بالدعم والطمأنينة.أعطاء الطالب للتعبير عن إ -2  

لى الرتابة والملل والتي تخفض إعن النشاطات الروتينية المتكررة والتي تعود  بتعاداال -3
 من درجة النشاط واالثارة.

المساواة في توزيع المكافاة والجوائز على الطلبة. -4  

سهامات الطلبة الفعال في تحقيق الهدف.إتوفير الظروف المناسبة لتشجيع  -5  

 اإلبداعساسي للتعلم و أن حب االستطالع أثارة دافع حب االستطالع لدى الطلبة اذا إ -6
 والصحة النفسية.

ن تقديم االسئلة عوضا عن تقديم الحقائق يزيد من مقدار التعلم وبالتالي يزيد من درجة إ -7
 بالمادة الدراسية. هتماماال

عن التهكم والسخرية. بتعادواالخدام العقاب البدني مع الطالب عدم اللجوء الى است-8  

 ن اهتمام الطالب بمادةأثارة للدافعية لدى الطالب هو المدرس نفسه و ن مصدر اإلإ -9
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 ساسي بدرجة حساس المدرس لها.أالدرس يتأثر بشكل 

كثار من استخدام الوسائل التعليميةغرفة الصف مثل اإلتوفير الظروف المادية في  -10  

.(131، ص2013، حسين ربيع حمادي ،) فاهم حسين الطريحي  

:   العوامل المؤثرة في دافعية التعلم -6 

ضاءة .   واإل والمقاعد، هتمام بدور البيئة الصفية المادية كالحرارة،اإل -   

توطيد عالقات الطلبة بعضهم مع بعض . -  

.المعلم للخبرات التي تعد للطالب تنظيم -  

مناسبة الهدف لمستوى الطالب . -  

الموجه.في النشاط  لإلسهام والثواب،استخدام التعزيز  -  

 ،2012 ،)جمال بن ابراهيم القرشو المكافئات أفي استخدام التعزيزات  واإلفراطعدم المبالغة  -
(130ص   

 : ( بالعوامل التالية تتأثردافعية التلميذ للتعلم  أن  ( wlodkowsk ,  ( 1985  - أوضح  

:) L’ attitude(  : الموقف  :   ولأ 

لى إتوجه التلميذ  نفعاالت، وهيواإلهي تلك الحالة المتعلمة والمشكلة من المعلومات 
 . غير مالئمة وأالتصرف نحو وضعية تعلم ما بطريقة مالئمة 
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 :) Le besoin( :  ثانياا : الحاجة 

لى متابعة هدف إتعتبر الحاجة حالة تؤدي بالفرد  ،وهي موضحة في نظرية الحاجات لماسلو 
التي تعتبر فطرية وحاجات معرفية مثل  فيزيولوجيةوهناك حاجات  ليه،إالوصول  إلىيسعى 

 اتخاذ القرارات ... الخ . مهمة تعليمية ما، إنجازشباع الفضول، إ وضع تحديات،

:  ) La stimulation  ( : الثارة  :   ثالثاا  

والذي يجعل الفرد في حالة نشاط ودينامية. بكل تغيير يحدث في البيئة، األثارةترتبط   

:) Les émotion(: : النفعالت    رابعاا  

تلعب دورا فعاال في عملية التعلم عموما  )الطالب(ن الحياة االنفعالية للتلميذأمما الشك فيه 
دافعيته  نإف مضطربا  كان الجانب االنفعالي للتلميذ  اذخاص فهثارة دافعيته بشكل إوفي 

، نفعاليا  ا ذا كان هذا التلميذ يعيش توازنا  إالعكس من ذلك  تنخفض، وعلىكاديمي للتعلم األ
 قباله على التعلم .إفي العمل المدرسي، وزيادة  هتمامهاو من السهل تحريك طاقاته  نهإف

) : Les renforcements( : التعزيزات  : خامساا    

توقف  تثيره، لكنن السلوك يكتسب عن طريق النتائج التي أتعلمنا من المدرسة السلوكية 
ول هذه التعزيزات من مصدرين األ للسلوك، وتأتيختفاء التدريجي لى اإلإالتعزيزات يؤدي 
على تنمية تعزيزات داخلية لكي يصل  متعلمال دن يساعأالمعلم  داخلي، وعلىخارجي والثاني 

 .مجهوده تعلمه وتقديرلى تطوير إالتلميذ 

 االقتصار علىلكن ال يجب  لدافعية التعلم لديه، يعتبر كمثير )الطالب(فمحيط التلميذ -
 الدافعية الداخلية . إلثارةتكون كنقطة بداية  نأخيرة يمكن األ الخارجية، وهذهالتعزيزات 
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) : La coopération sociale(: : التعاون الجتماعي    سادساا  

ثم  (جون ديوي)في التعلم المدرسي كان معروفا عن طريق  االجتماعيهمية المحيط أن إ

( 1985كما تضمنت نظرية التحديد الذاتي لدوسي وريان )،(جيروم برونز)ثم  (فيقوتسكي)

 .اجتماعياً جانبا ً

الرفاق وزمالئه  كاألسرة وجماعة جتماعياالمحيطه  إلىينتمي بدون شك  الطالب()فالتلميذ
في  ورغباته، فمشاركتهيشبع هذا التلميذ حاجاته  جتماعياإلطار وفي هذا اإل في القسم،

له  ومعارف تتيحمهارات  كتساباكاديمية مع فوجه في القسم تساعده على النشاطات األ
يسهل عملية التفاعل بين  فالتعلم التعاوني وتحصيله الدراسي، فرص تنمية دافعيته للتعلم،

كما يساعد على نمو المهارات  زاء االخر،إكل واحد منهم  مسؤولية التالميذ وينمي
 .   جتماعيةاال

:) L’apprentissage par tache(: : التعلم الموجه نحو المهمة  سابعاا    

ترتكز  لى تنمية مهارات التلميذ حيثف إبيداغوجية للتعلم الكالسيكي تهدن التطبيقات الإ  
 التعزيزات و التالميذبين  والمنافسة المردود التربوي للتلميذ، العملية التربوية على المعلم،

 الخارجية...الخ.

لى تكوين إ متعلمنجاز المهمة يصل بالإن التعلم الموجه نحو أ أخرىظهرت بحوث أبالمقابل 
وتكوين  وخلق تحديات كبيرة، خرين،لى اتصال دائم مع اآلا  و  كثر فعالية للتعلم،أاستراتيجيات 

 ذاته كمتعلم . وعلى يجابية على المدرسة،إصورة 

:)L’évaluation subjective de ses capacités(: : التقييم الذاتي للقدرات الذاتية  ثامناا    

كما سبق توضيحه في  أهمية  كثر أصبح مفهوم الفاعلية الذاتية في مجال دافعية التعلم أ

 .بأدائهفالتقييم الذي يضعه الفرد المتعلم حول ذاته يمكنه التنبؤ  باندورا، نظرية
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: )La motivation à réussir(: : الدافعية للنجاح    تاسعاا  

 الدراسية، ولكنهل هو قادر على النجاح في مهامه  )الطالب( ن يعرف التلميذأال يكفي 
هدافه أنجاز إن يلتزم بمواصلة أعلى التلميذ  و رادة لذلكإيعرف هل لديه  أن يضا  أيجب 

مهمة خارج السياق الذي تم  إلنجازنه الدافعية أعلى  ندماجاال (ماهلر ) وقد عرفالدراسية 
يمثل الجهد الشخصي الذي يبذله التلميذ لمواصلة  ندماجاإلن إساس فالتعلم فيه وعلى هذا األ

 .(49 -47ص ،2009) سعاد مرغم،  تعلمه

: ثارةتنويع المثيرات   أساليب -7    الدافعية للتعلم وا 

: أمثلتهالتنويع الحركي ومن  7-1  

و أ طالبهيقترب من  وتارة   ،موقعه يغير فتارة   ،ثبات المعلم في الصف بمكان واحد عدم
 االقتراب من السبورة . المقاعد أوالتحرك بين 

:   أمثلتهالتركيز ومن  7-2

وكاستخدام  الحظوا معي ، ،استمعوا، ارو ظالتعابير اللفظية الشائع استعمالها كأن ستخداما
 و تقطيب الجبين .أحركات اليدين  ،كهز الراس اإليماءات

 :   التوظيف المناسب للصمت ومن امثلته -7-3

 جابةإتتلقي  الصمت ثمفال بد هنا من  للطالب لتفكير فيه لقاء سؤال ثم تترك مجاال  إ

 الطالب.
الصمت فترة من الزمن بعد تلقي  :جابة زميلهم إلتالحظ رد فعل الطالب على 

 ذا كان يشوبه الخطأ مثال.إومحاولتهم تعديلها  اإلجابات
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 تاحتك الفرصة لمساهمة جميع الطالب في الموقف التعليمي.إ

 : التنويع في توظيف الحواس-7-4

فتتي  قتتدرة الطتتالب علتتى الفهتتم تنمتتو وتتتزداد كلمتتا ازداد اعتمتتادهم أنالدراستتات التربويتتة  أثبتتتت
 كبر من الحواس.أالتحصيل الدراسي على عدد 

منهتتا  نكثتتر فتتال التعليميتتة وتوظيفهتتاالتنتتوع فتتي الوستتائل غايتتة ال ينقلتتب التنويتتع التتى  أنشتتريطة 
 .(131ص ، 2012براهيم القرش،إ)جمال بن  لى عامل فوضى وتشتيت لالنتباهإحتى ال تنقلب 

 : خالصة   

تتبلور دافعية الطالب في غرفة الصف من العالقة المتبادلة بين خصائص الطالب 
وخصائص العملية التربوية، فخصائص الطالب المتعلقة بالدافعية تتمثل في إمكانيته إلنجاز 
وظيفة معينة، وهذا يشمل مهارته وخلفيته العلمية وخبراته السابقة ونظرته للوظيفة الصفية 
على أنها مهمة متعلقة باهتماماته الشخصية ومستقبله بشكل عام ومعتقداته حول التعلم 
وحول نفسه بشكل خاص، فكلما كان موضوع الدرس ُمشبعا  لهذه الدوافع والحاجات كلما 
كانت عملية التعلم أكثر فاعلية وحيوية، لذلك يرى البعض أن يوجه نشاط الطالب بحيث 

 ديهم ويتفق مع ميولهم ورغباتهم.يشبع الحاجات الناشئة ل

ن يمارس نشاطات معرفية همية تربوية تكمن في جعل المتعلم قابل ألأولذلك فالدافعية للتعلم 
حتى خارجها والتي تظهر خاصة في مرحلة المراهقة  وأوعاطفية وحركية في نطاق المدرسة 
 التي تعتبر مرحلة النشاط والحيوية.

 

 



  

 

 

:   تمهيد 

تعريف مفهوم الذات   -1 

مفهوم تقدير الذات  -2  

  الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات 3-

  عالقة بمفهوم وتقدير الذات لها بعض المفاهيم التي-4

   النظريات المتعلقة بتقدير الذات -5

  الذات ومظاهرهمراحل نمو  -6

العوامل المؤثرة في تقدير الذات-7  

مصادر تقدير الذات -8  

   قسام تقدير الذاتأ -9

ـ مستويات تقدير الذات10  

  سمات ذوي التقدير العالي والمنخفض واسبابهما -11

 تقدير الذات في الفرق بين الجنسين -12

  العالقة بين تقدير الذات والتعلم -13

 خالصة 

 

 

(، نظرياته، وعوامله) تعريفه :تقدير الذات    الفصل الثالث 
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 :تمهيد

المواقفًًمامأصبحًالفردًيمارسًنماذجًعديدةًمنًالسلوكًألتعقدًظروفًالحياةًالبشريةًًنظراً 
ًالمختلفةًويعتبرًتقديرًالذات.

نًنمرًبمعرفةًفكرةًالذاتًبشكلًجيدًوهذاًأعطاءًمفهومًجيدًلتقديرًالذاتًالبدًإلىًإولنتوصلً
وًماًتسمىًأنًالذاتًأليهًالباحثً"ًويليامًجيمسً"ًفيًمجالًعلمًالنفسًحيثًقالًإماًتوصلً

)ًجسمهًنهأنًيقولًأوًماًيستطيعًأنسانًالعلميةً(ًهيًعبارةًعنًماًيمتلكهًالفردًواإلًناباأل)ً
نًيعتبرهًلهًوقدًالًأيًكلًماًيستطيعًالفردًأً(ًخ...ًالًأصدقائهسرتهًأسماتهًقدراتهًالماديةً

 .ناذاًحدثًنوعًمنًالتوازنًبينًرغباتًالهوًومطالبًاألإًالًاإًسليماً ًتنموًنمواً 

ً ًالزمن ًمرور ًالذاتًأومع ًمفهوم ًباختالفًالتياراتًوالمدارسًحتىًًشكاالً أخذ ًوذلك عديدة
ًمعنىًمعاكسًوهناكًمنًيجدًخلطاً ًناواألصبحًمفهومًالذاتًأ ًناواألبينًمفهومًالذاتًًلهما

نًالذاتًأوًالبورتًًاللذانًيعتبرانًًكينقرتالعلماءًالذينًتناولواًهذاًهمًالعالمانًًبزرأومنً
جلًالتفاعلًمعًالمحيطًوالذاتًوفيًأمعًالعالمًالخارجيًمنًًتصالاكسلطةًتضعًالفردًفيً

يًأنستشهدًبًرًأنًاألرجحيناًومنًأدراكيةًفاعلةًولكنًحسبًًرإنفسًالوقتًتحويًعلىًمظاهرً
ًالذاتًواأل كوملس ًحيثًيقولًالذيًيميزًبوضوحًبينًمفهوم ًكلًمنهما ًطبيعة ًوحدد نًأنا

 .لذاتًكقيمةدراكًاإيًأ ،دراكًالذاتإلىًإناًترجعًالذاتًستعملًعندماًيدركًالفردًقدراتهًواأل

  :  1- تعريف مفهوم الذات 

ًلقاءًالضوءًعنًالذاتًكمفهومًوالذاتًكمصطلحإًوالً أيجبً قبلًالحديثًعنًمفهومًالذات،
ًأنويعتبرًًالشيءًأومرادفًلكلمةًالنفسًًهيكلمةًذاتًًأن(13ًص دت، ،منظوًبنايرى)

ًالشخص،أالذاتً ًمن ًأل عم ًالشخصًوغيره ًعلى ًالذاتًتطلق ًعلىًأن ًالشخصًفيطلق م
  الجسمًفقط.ً
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يختلفًعلماءًالنفسًوسيكولوجيةًالشخصيةًفيًتفسيرًطبيعةًالذاتًكمفهومًًفهناكًمنً -
ًثابتاً أيرىً ًبمكوناته ًالمفهوم ًًنًهذا ًًوستقراربااليتسم ًيسعىًأ، ًالفرد للبحثًعنًًستمرارابن

ًعداهاويرفضًًالمعلوماتًالمتسقةًمعًمفهومهًعنًذاته، ًً،ما جرينًوالدًًتجاهاالويمثلًهذا
نًمفهومًالذاتًيتغيرًبتغيرًأًخرأويرىًفريقًً،(1979)ًووايليً(1985)ًوسوان(1980ً)

 .(1986)ًوروزنبرجً(1981)ًوآخرونجونزًًًتجاهاالويمثلًهذاًًتقييمًالفردًلذاته،

ً(1984)فيذهبًبيشوفًًوهناكًمنًالباحثينًمنًيأخذًبمبدأًالنسبيةًفيًثباتًمفهومًالذات،
ًتكوينياً ًأن ًالذاتًينمو ًنتاجاً ًمفهوم ًًبوصفه ًالدافعًإًجنباً ًجتماعياالللتفاعل ًجنبًمع لى

نهًقابلًللتعديلًوالتغييرًأًالًاإلىًحدًكبيرًإنهًثابتًأوعلىًالرغمًمنًًالذات،ًلتأكيدالداخليً
ً.ً(118صً ،2000زرق،ً)ًعبدًالرحمنًاألتحتًظروفًمعينةًً

ًًًًًًنهًذلكًالتنظيمًالعقليًالمعرفيًوالمفاهيمًوالقيمأحيثًيعرفهًروجرزًبً : تعريفًروجرزً-  

.ًًًًًً(63صً،1992،ً)موسىًيوسفًالتيًتتعلقًبالسماتًالمميزةًللفردًوعالقاتهًالمتعددةًةالشعوري  
نًالنفسًتعنيًالمظاهرًًالروحيةًأكمعنىًللذاتًًوًاألنانًأيرىًوليامًجيمسًالذيًيعتبرًً-

ًواالجتماعية، ًالنفسًًوالمادية ًنتدرجًتحتًمفهوم ًوكانًيعتبرًالروحية،ويرىًالقدراتًالعقلية
عطىًجيمسًالنفسًصفةًديناميكيةًأً،ممتلكاتًالماديةًبمثابةًالنفسًالماديةخرىًالأمنًجهةً

ًللمحافظةًعلىًالذاتً.
ًًأماً- ًقد ًفرويد ًالشخصية،ًبارزةً ًمكانةً ًنالالًأعطىسيجموند ًبتكوين ًالمتعلقة ًنظريته ًفي

ً.بإشباعهاصيةًهيًالتيًتحددًالغرائزًلتقومًالشخًاألنانًأويرىًكذلكً
ًالمعتقداتًالحاليةًتجاهًًنأليوينًًويرىًً- ًالذاتًبمثابةًالمنطقةًالروحيةًالتيًتحدد مفهوم

ًالفردًمنًالخبراتًالشخصيةًكفضاءًيتحركًفيهًالفردًمنًإًالنفس، ًيشملًعالم جلًتقييمًأذ
ًواألاأل ًمور ًذوكًالهامة،ًواألشياءًواإلدراكاتفكار ًالمستقبل ًخطة مزيانًأًزبيدة)واألحداثلك
 .                 (22صً،2007،
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ًيحملهاًالتيًالقيم نظامًنواةًتشكلًالتيًذاتهًعنًفكرتهًأو ،نهًًتقييمًالفردًلذاتهأوعرفهًكوليًب

ً ًً.ًً(stake, 1994, pp57-58)حياتهًعليهًتبنىًساساً أًلتكون نفسه،ًعن

نًمفهومًالذاتًعبارهًعنًتنظيمًمعرفيًوانفعاليًواجتماعي،ًأً(1985)وبلبل،ًإبراهيمًيشيرً-
 لهاًعالقةًمباشرةًفيًحياتهًًالفردًنحوًذاتهًفيًمواقفًداخليةًوخارجية،ًستجاباتايتضمنً

 .(116صً،2004،جودةً)ًجابر

نهًمجموعةًمنًالجوانبًالتنظيميةًفيًالشخصيةًأفيعرفًمفهومًالذاتًبً(1990الفقي)ًماأً-
جلًتحقيقًكمالًاالنسانًوهذهًأوالتيًتستقطبًحولهاًمجملًالنشاطاتًالمختلفةًالموجهةًمنً

ً ًبالوحدة ًالشخصية ًتزود ًالفردًستقرارواالالمبادئ ًهدف ًيعتبران ًحياتهًاللذان ًًًًًًًًًًًًًًًفي
ً.(392ًص ،1990 الفقي،حامدً)ً

كائناًًاعتبارهبًنهًذلكًالمفهومًالذيًيكونهًالفردًعنًنفسه،أمفهومًالذاتًبًإسماعيلويعرفًً-
ًً.(23ص ،2006 الشيخ،دعة)لألخرينبالنسبةًًوالتأثرًللتأثيرباعتبارهًمصدراًًأيً،اجتماعيابيولوجياً

منًًاألبعادًالمحددةالفردًالذاتيةًًأفكار(ًهو1990ًمفهومًالذاتًلدىًزهرانً)ًأنفيًحينًً-
ًالعناصر ًهذه ًوتشمل ًوالخارجية ًالداخلية ًلكينونته ًالمختلفة ًالتصوراتًًالعناصر على

ً.(83ًص ،1990زهران،حامدً)ًوالمدركاتًالتيًتبرزًخصائصًالذاتً

ًالبنيةًإلىهوًالمخططًالذيًيشيرًً((carlson,2000نًمفهومًالذاتًلدىًكرلسونًأفيًحينً
ًالفرد، ًالتيًتمثلًالمعلوماتًعنًماهية ًًأنها المعرفية والمعرفةًًاألحاسيسبناءًمعرفيًينظم

 .(Carlson, 2000, p512)التيًتشكلًبدورهاًًمفهومًالذاتًواألفكار

ًعرفًً- ًأبًووقد ًبً(2002)ًوآخرونمغلي ًومحددًأالذات ًمنظم ًومعرفي ًنظري ًتكوين نها
ًوالتقييماتًالخاصةًبالذاتًببلورهًالفردًويعتبرهًتعريفاً والتصوراتًًومتعلمًللمدركاتًالشعورية،

ًلذاته.ًنفسياً 
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 مفهوم تقدير الذات:  -2ً 

خرينًفعندماًتقابلًتصرفاتهمًًبطريقهًنحوًاآلًتجاهاتاالضافرهًبتكوينًأالفردًمنذًنعومةًًأيبد
ماًعكسًذلكًبمقابلةًأبالثقةًبالنفسً ولًتكوينًالشعورأوذلكًبالتشجيعًوالتحفيزًفذلكًيجابيهًإ

يرىًً،يجعلهمًيفتقرونًالحترامًالذاتلكًهميةًوقيمةًفذأقلًأنهمًأشعارهمًا ًًوًبإهمالتصرفاتهمً
ًبطريقةً ًالشخصًلذاته ًالذاتًيمثلًتقييم ًبأنًتقدير ًالشخصية ًالجودة ًتعزيز سنجًفيًكتابه

الذاتيةًًوقيمتهاًويضيفًبأنًتقديرًالذاتًبكفاءتهًًفهوًشعورًالمرءًعموماً ً،إيجابيةًأوًسلبية
واإليمانًبأنهًيستطيعًأنًيتكيفًمعًهوًمحصلةًللكفاءةًالذاتيةًباعتبارهاًتعنيًالثقةًبالنفسً

هًفيًالحياةًوقبولهًلذاتهًبدونًقيودًأوًشروطًمعًالشعورًبحقً، التحدياتًاألساسيةًفيًالحياة
ًفي ًالسعادة ًالتيًهوتحقيق ً ًالذاتية ًالكفاءة ًهما: ًأساسيين ًبعدين ًإلى ًالذات ًتقدير ًويتفرع ،

ًبقدرا يمانه ًوا  ًفيًالحياة ًوكفاءته ًالشخصًبنفسه ًعلىًالتكيفًفيًتتضمنًثقة ًواستطاعته ته
ًوالشعورً ًالمشروط ًغير ًالذات ًقبول ًفي ًتتبلور ًالتي ًالذات ًقيمة ًهو ًالثاني ًوالبعد الحياة،

ًوالسعادة ًللحياة ًواتر)ًويتبنىً،باألهلية ًشمولياً ًموقفاً ً(Michael Watersميشال فيًًأكثر
مةًالتيًيمنحهاًالفردًكتابهًقاموسًتطويرًالشخصيةًفيعرفًتقديرًالذاتًبأنهًالمكانةًأوًالقي

فقدًيمتلكًالشخصًًمتحركاً ًويرىًبأنًتقديرًالذاتًيمثلًبعداً ً،لنفسهًفيًمجالًمنًالمجاالت
ًللذاتًفيًمجالًالعملًولكنهًيشعرًبضآلةًتقديرًالذاتًفيًلعبًالجولفًمثالً ًمرتفعاً ًتقديراً 

ًالتقديرًً،ًبينماللذاتًفيهاًالفردًثقةًمرتفعةًيصنعًتقديراً ًفهناكًمجاالتًيستشعر ينكمشًهذا
وبالتاليًيمكنًتعريفًتقديرًالذاتًبأنهًالعالقةًبينًصورةًالذاتًالتيًيرىًً،فيًمواطنًأخرى

ًلبلوغها ًيسعى ًالتي ًالمثالية ًالصورة ًوبين ًفيها ًنفسه  ،2005،ر وآخرونسينج )رانجيت الفرد

 .(27ص

ًالفردًأالعلماءًفيًتفسيرهمًلمفهومًتقديرًالذاتًفنجدًمنًعرفهًعلىًًختلفإفلقدً ساسًنظرة
واتجاهاتهًنحوًذاتهًومدىًتقديرًهذهًالذاتًمنًالجوانبًالمختلفةًكالمركزًوالمهنًوكذاًبقيةً

 .بعضًالتعريفاتًحولًهذاًالمفهومًًماًيليالتيًيمارسهاًالفردًفيًحياتهًوفيًًدواراأل
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 : الذات في السياق البيداغوجيتعريف تقدير  - 2-1

ًالبيداغوجيةًيسمىًاأل ًالمدرسيًتقديرًالذاتًالمرتبطًبالوضعية le moi scolaireً)نا والذيً(
 .(legendre ,2000)وًالرسوبًفيًالتعلمًالمدرسيًأيرتبطًمباشرةًبالنجاحً

ًالذاتأً ًالنفسًفتقدير ًعلم ًفيًموسوعة ًالتيًًهوً:ًما ًتتعلقًبالقيمة يعطيهاًسمةًشخصية
ًلشخصيته، ًالحاجاتًالتيًًالفرد ًومجمل ًالحاجاتًالمشبعة ًبين ًللعالقة ًكوظيفة ًيتحدد فهو

ً.(431ًصًً،1997وفرانسواز،ًدورونًً)روالننشعرًبهاً

يركزًعلىًتقييمًصريحًتعريفًالذاتًًأن(ًً,English et English)ًانجلشًوانجلشًًرىيً-
ًللنقاطًالحسنةًوالسيئةًفيًالفردً.

نهًتقييمًيضعهًالفردًأتقديرًالذاتًبًإلى,Copper smith) 1967كوبرًسميثً)ًًويعرفهً-
ً ًالذات ًتقدير ًويتضمن ًعليه ًالمحافظة ًعلى ًويعمل ًوبنفسه ًااليجابيةًًتجاهاتالنفسه الفرد

يًتقديرًالذاتًأنهًقادرًوهامًوناجحًوكفئًأالفردًبًعتقاداكماًيوضحًمدىًًوالسلبيةًنحوًذاته،
ًومعتقداتهحكمًالفردًعلىًدرجةًكفاءتهًالشخصيةًكماًيعبرًعنًاتجاهاتًالفردًنحوًنفسهًًهو

ًًاألساليبباستخدامًًاألخرينلىًإوهكذاًيكونًتقديرًالذاتًبمثابهًخبرةًذاتيةًينقلهاًالفردًًعنها،

ًً.ً(484صً،1983ً،)ًحسينًالدرينيًومحمدًسالمةالتعبيريةًالمختلفةً

ذاتهًوالتيًلهاًمكونًًنهًاتجاهاتًالفردًنحوأتقديرًالذاتًبrogers,1969ً))ًويعرفًروجرزً-
ً ًً. (rogers1969 p37)يانفعالًوآخرسلوكي ًفهمي ًإويذهبًمصطفى ًالذاتًألى ًتقدير ن

ًيعبرًعنًأعبارةًعنًمدركً ًلنفسهًوعنًقدرتهًنحوًكلًإوًاتجاه ًيقومدراكًالفرد بهًمنًًما
والحريةًًستقاللاالطارًحاجاتًالطفولةًوخاصةًإويتكونًهذاًالمدركًفيًًعمالًوتصرفات،أ

ً(.71ًصً،1979، )ًمصطفىًفهميًومحمدًالقطانوالتفوقًوالنجاحً
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ً ًبًً(,1979Rosenberg)ًروزنبرجويعرف ًالذات ًإ:نهأتقدير ًسالبة ًالشاملة ًالفرد وًأتجاهات
ًهمية،أالفردًيعتبرًنفسهًذاًقيمةًًوًنأًنًتقديرًالذاتًالعاليًهوأوهذاًيعنيًًموجبةًنحوًنفسه،

يًأاحتقارًالذاتًًوأوًرفضًالذاتًأبينماًيعنيًتقديرًالذاتًالواطئًعدمًرضاًالفردًعنًذاتهً
ًالفرد ًاآلًتقدير ًوتقييم ًرؤية ًكيفية ًعن ًالفرد ًيدركها ًالتي ًالفكرة ًيعني ًلهلذاته  ًخرين

(Rosenberg,1979,p833).ً

ً(ًإلىًأنًتقديرًالذاتًعبارةًعنًمدركًأوًاتجاهًيعبرًعن1979ويذهبًمصطفىًفهميً)ًً-
ويتكونًهذاًالمدركًً،أدراكًالفردًلنفسهًوعنًقدرتهًنحوًكلًماًيقومًبهًمنًأعمالًوتصرفات

)ًمصطفىًفيًإطارًحاجاتًالطفولةًوخاصةًالحاجةًإلىًاالستقاللًوالحريةًوالتفوقًوالنجاحً
ً(71ًًصً،1979،فهمىًومحمدًعلىًالقطان

تجاهاتًوالمعتقداتً(ًتقديرًالذاتًبأنهًمجموعهًمنًاأل1985) كماًيعرفًعبدًالرحيمًبخيت
ومنًهناًفأنًتقديرًالذاتًيعطىًتجهيزا ًً،اًالفردًعندماًيواجهًالعالمًالمحيطًبهيستدعيهًالتي

ًالشخصً ًيعد ًلتوقعاًلالستجابةعقليا ًالشخصيةطبقا  وبالتاليًفهوًً،تًالنجاحًوالقبولًوالقوه
ًالرفض ًأو ًبالموافقة ًوالتقدير ًالحكم ًهذا ًيكون ًوقد ًنفسه ًتجاه ًالشخص ًالرحيمً)حكم عبد

التقييمًالذاتيًالذيًيقعًًإلىالذاتًكماًعرفهًلورانسًيشيرًًوتقديرً-.(230ًًصً،1985،بخيت
ًإلىوسوفًنتطرقًً(lawrence,1988ًبينًالفرقًالحاصلًبينًصورةًالذاتًوًالذاتًالمثاليةً)

ًتقديرً ًالذاتًعن ًمفهوم ًالخاصًبتميز ًالعنصر ًلورانسًفي ًالذيًوضعه ًالنظري النموذج
ًالذاتً.

ًواحترامًً(Isaacs,1986)ويذكرًايزاكسً- ًبالنفسًوالرضيًعنها ًالثقة أنًتقديرًالذاتًهو
الفردًلذاتهًوإلنجازاتهًواعتزازهًبرأيهًوبنفسهًوتقبلهًلهاًواقتناعًالفردًبأنًلديهًمنًالقدرةًماًيجعلهً

ً. نداًلآلخرين
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نرجعًللحكمًًفإنناعندماًنتكلمًعنًتقديرًالذاتًً:براهيمًزيدًفيعرفًتقديرًالذاتًبقولهًإماًأً-
ً ًًستحقاقااللىًإالشخصيًللفرد ًفيًًستحقاقاالوعدم ًالتعبيرًعنه التيًًتجاهاتاالالذيًيتم
 .(48ًصً،1987بوًزيد،أبراهيمًإ)ًيحملهاًنحوًنفسهً

المالئمًوًالشعورًًلإلحساسالقابليةًً:ًنهأتقديرًالذاتًعلىًًوآخرونوعرفًفورجايًروالسًً-
ًالحسنةًوًالقيمةًًالمناسبًالذيًيعيشهًالفردًوًيضعهًلنفسه، ًالتيوًالذيًيتولدًمنًالصورة

ً.(Fourgeyrollas ,Cloutier,Bergeron,Cote et St_Michel 1988,p :82) يعطيهاًالفردًلذاته

ًالجانبً ًعلى ًالتعريفًاقتصر ًهذا ًأللذاتًًاإليجابيلكن ًالتقدير هملًأللذاتًًوًاإليجابيي
ًالمستوىًالثانيًوهوًالتقديرًالسلبيًللذات.

ًكامل - ًالوهاب ًعبد ًًأنً(1989)ويرى ًوعي ًيتمخضًعن ًالذات ًسليمةًًأوتقدير رؤية
ًأووصفهًبسرطانًالذاتًًماًيمكنموضوعيةًللذاتًفقدًيغاليًالفردًفيًتقديرهًلذاتهًويصابً

ويبحثًعنًالكالمًدونًًاآلخرينتضخمًمرضيًخبيثًفيًذاتًالفردًيجعلهًغيرًمقبولًمنً
ًاللفظية، ًوالعدوانية ًأًوًعمل ًالفرد ًويحطًمنًقدرها،ًالًيعطين ًحقها ًينحدروبالتاليًًلنفسه

يجمعًبينًالكبرياءًالحميدًًفقدًيكونًالفردًمتزناً ًوأخيراً ًبالنقص،ًواإلحساسًالدونيةبذاتهًنحوً
ً.(80صً،1989)عبدًالوهابًكاملً،ًاآلخرينوالتواضعًواحترامً

وثقتهًًمكاناتهًورضاهًعنها،إومعرفةًًنهًتقييمًالفردًلذاته،أشوكتًفعرفًتقديرًالذاتًبًأماً-
خرين،ًوشعورهًالمختلفةًمعًاآلومواجهةًالمواقفًًفيًنفسهًوفيًقدرتهًعلىًتحملًالمسؤولية،

ً.(34صً،1993ً)ًمحمدًشوكت،خرينًلهًبحبًواهتمامًوتقديرًاآل

هذهًهيًًكلًفردًيعطيًفكرةًعنًنفسه،ً:ًتقديرًالذاتًفيماًيليًوآخرونولخصًدوقالسً-
ًالذاتً ًعن ًوهيًليستًًجتماعيةاالبالتغيراتًًكثيراً ًتتأثرالصورة ًالنمو ًمراحل وتتكونًعبر

ً.(Duclos, Laporte et Ross, 1995) مكتسبةًدائما
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ًجابرأ ًالحميدًما ًكفافيًعبد 1995ً)ًوعالء ًالذاتًب( ًأفيعرفًتقدير ًالذاتًتجاهانه ًتقبل ًنحو
ً ًوفيًالتحليلًالنفسيًمعناه ًواحترامها ًعنها ًطيبةًباألنًتكونًعالقةًاألأوالرضا ًنا ًأيًعلىاألنا

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ً(60،ص2000)عادلًعبدًاهللًمحمد،ًعرضةًلالكتئابًصراعًونقصًفيًتقديرًالذاتًهوًعدمًوجود

الفردًمنًتقديراتًللصفاتًالحسنةًوالسيئةًمنًحيثًًماًيعطيهكلً"ًً:ًنهأهًقطبًبتوعرفً-
ًخرًمستوىًتقييمهًلنفسه"آبمعنىًًوأًمدىًاعتزازًالفردًبنفسه،ًوأًدرجةًتوافرهاًفيًذاته،

ً.(331ًص،1998ً،قطبرشيدةًً)

هذاًالذيًيظهرًً،يجابياً إوًأًيكونًسلبياً ًنأتقديرًالذاتًيمكنًًأنلىًإشارًهذاًالتعريفًأوقدً
 زاءًنفسه.إيتبناهاًالفردًًالتيًتجاهاتاالمنًخاللً

ًوولفًً- ًأWolf)يذكر )ً ًيكون ًواإلسقاط ًاالستدماج ًطريق ًالذاتًعن ًإدراك مجملهًًفين
سقاطًالقبيحًجاستدما مماًيجعلًالزيادةًًتماماً ًوالتوازنًبينًالعمليتينًليسًمضموناً ً،الحسنًوا 

ًديناميةالجانبًاآلخرًلذلكًنجدًأنًتقديرًالذاتًعرضهًلعواملًًفيفيًجانبًتسببًالنقصانً
ًفيه ًتؤثر ًنقصًً،ذاتيه ًعن ًعبر ًالشخصًإذا ًأن ًوولفًنجد ًالصورةًًنسجاماالوبعياره بين

التعرفًويمكنًأنًنفترضًأنًغيابًًنفعالياً إالداخليةًللذاتًوالواقعًالخاصًبالذاتًفأنهًيتوترً
ًللتعرفًعلىًالذاتًلذىًنصلًإلىًافتراضًأنًالعواملً ًمقاومه علىًالذاتًهوًفيًحقيقته

ً،1963ًً،)أحمدًفائقًعليهاًاالنفعاليالداخليةًتسببًعدمًالتعرفًعلىًالذاتًوالحكمًًالدينامية

185ً)ً.ً

ًً:التعاريفحوصلةً

ًسواءً ًنالحظ ًالتعريفات ًهاته ًكل ًخالل ًًمن ًالعربية ًعلىًًاألجنبيةًوأمنها ًمعظمها تتفق
ًفيًًاستخدامًلفظًحكمًوًتقييمًشخصي، ًتقديرًالذاتًهوًاأويمكنًتلخيصها لحكمًنًمفهوم

ًنًأًعتبارابً،منًمتغيراتًًبماًيدورًحولهًيتأثروالذيًًنفسه،ًالشخصًعنالذاتيًكماًيتصورهً
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فيؤديًبالفردًًيجاباً إنًيكونًأماًأوهذاًالتقديرًًهذاًالفردًيتفاعلًمعًالمحيطًالذيًيعيشًفيه،
فيؤديًًيكونًسلبياً ًإنماًأًوًاالجتماعي،النفسيًًوًلىًالتوافقإلىًمواجهةًالتحدياتًوًالوصولًإ

 .الهزيمةًوًعدمًالتوافقًالنفسيًوًاالجتماعيلىًالشعورًبالفشلًوًإبهً

 : الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات 3-

فاذاًًفهماًوجهانًلعملةًواحدة،ًهيًعالقةًتكاملية،ًنًالعالقةًبينًمفهومًالذاتًوتقديرًالذات،إ
ً ًيشير ًالعام ًالذاتًبمعناه ًمنًخاللًإلىًإكانًمفهوم ًلذاته ًومرورهًًحتكاكادراكًالفرد الفرد

نًإفًشخاصًالمحيطينًبه،بصفةًخاصةًبالتعزيزاتًالتيًتصدرًعنًاألًتتأثروالتيًًبالخبرات،
ًالمتعددة، ًفيًجوانبًشخصيته ًعنًذاته ًالفرد ًبالحسنًًتقديرًالذاتًيعنىًحكم وًأووصفها

الفردًالفكرةًالتيًكونهاًويرجعًهذاًالحكمًالىًً،باألخرينوًالسلبًمقارنةًأيجابًوًاإلأًالقبيح،
ً(.119صًً،2000زرق،)ًعبدًالرحمنًاألًعنًذاته

ًمعلوماتًعنًصفاتًالذات،ً- ًعن ًالذاتًعبارة ًلهذهًًمفهوم ًتقييم ًالذاتًهو ًتقدير بينما
بينماًتقديرًالذاتًفهوًفهمًًللذات،ًوًمعرفياً أًفمفهومًالذاتًيتضمنًفهماًموضوعياً ًالصفات،

ًً.نفعاليًللذاتًيعكسًالثقةًبالنفسإ

 :ًيليًكوبرًسميثًبينًهذينًالمفهومينًفيماوقدًبينً

ًتقديرًالذاتًيتضمنًالتقييمًالذيًًعنًنفسه،ًوآرائهفمفهومًالذاتًيشملًمفهومًالشخصً بينما
فانًتقديرًالذاتًيعبرًعنًًلذاتهًولهذالديهًمعًاعتبارهًًمألوفةيصنعهًوماًيتمسكًبهًمنًعاداتً

يكونًتقديرًالذاتًهوًًذاتهًوباختصارلىًمعتقداتًالفردًاتجاهًإًويشيرًالقبولًوالرفض،ًتجاها
  .(7ص ،1982الحافظ،ًعبدليلىً)ًذاتهًنحوًاتجاههعنهاًبواسطةًًتهًمعبراً الحكمًعلىًمدىًصالحي

ًبهاًالتيًاألبحاثوفيً ًالذاتًً(,1990Fox)ًفوكسًقام ميزًبينًاالصطالحًالوصفيًمفهوم
لىًإنًمفهومًالذاتًيشيرًأ:ًففيًتعليقهًيقولًالذاتًتقديراالصطالحًالعاطفيًوًالوجدانيًًو
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وذلكًً،أطالبًأنارجلً،ًأناستخدامهًسلسلةًمنًالجملًاالخباريةًمثلًإوصفًالذاتًمنًخاللً
ًلتكوينًوًصياغةًصورةًشخصيةًمتعددةًالجوانبً.

ًفرادًيقومونًبصياغةًوًنًاألأماًتقديرًالذاتًفيهتمًبالعنصرًالتقييميًلمفهومًالذاتًحيثًأًً
ًإ ًيرونهاالًاألحكامصدار ًكما ًالشخصية ًبقيمتهم ًفًوً،خاصة ًالذاتًيسمحًإببساطة ًمفهوم ن

يربطهاًًالتيماًتقديرًالذاتًفيهتمًبالقيمةًالوجدانيةًأًطارًتجربةًمثيرة،إنًيصنفًفيًأللفردًب
 .( 78صً،ه1421ً،الدواسريصارةًناصرً)خاللًالتجربةًًبأدائهالفردً

ًهاماشيك ًيميز ًالذاتً( Hama CHeck) و ًالمجال selfًًًًً)ً(بينًثالثًمصطلحاتًفيًهذا
 ً(self-concept تً)مفهومًالذا وًتمثلًالجزءًالواعيًمنًالنفسًعلىًالمستوىًالشعوري،

لحظةًًأيتكونًلديناًفيًًالتيوًاالتجاهاتًًاألفكارتلكًالمجموعةًالخاصةًمنًًإلىوًيشيرً
ًأماًوًالوعيًبها،ًبأنفسنامنًخبراتناًًأذلكًالبناءًالمعرفيًالمنظمًالذيًينشًأنهاًأي منًالزمن،

ً.(53ص ،1993،شوكتًمحمدً)فيمثلًالجزءًاالنفعاليًمنهاً(Self Esteem)الذاتًًتقدير

نموذجًنظريًيوضحًالفرقًبينًمفهومًالذاتًوًتقديرًالذاتًفيًً(1988)وقدًوضعًلورانس -
ً:ًتيالشكلًاآل

 .هئتكيفًيدركًالطفلًوًيقيمًكفاً:ًصورةًالذاتً-

ًنًيكونًعليه.أماًيحبًالطفلً:ًالذاتًالمثاليةً-

نًيكونًأدراكهًلذاتهًوماًيحبًإهوًماًيشعرًبهًنتيجةًالفرقًالحاصلًبينً:ًتقديرًالذاتً-
ًعليه.

ًبعاده.أشملًمنًتقديرًالذاتًالذيًيعتبرًبعدًمنًأوحسبًلورانسًفانًمفهومًالذاتًهوً

ًالتيوالفكرةًًنًمفهومًالذاتًهوًالتعريفًالذيًيرسمهًالفردًلنفسه،أونستنتجًمماًسبقًذكرهًً-
ًيكونهاًهذاًاالخيرًعنًذاته.
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ًيرتبطًأ ًوباختصارًشديد ًالفكرة ًالتعريفًولهذه ًلهذا ًالذيًيضعه ًالتقييم ًتقديرًالذاتًفهو ما
 مفهومًالذاتًبالبعدًالوصفيًبينماًتقديرًالذاتًيرتبطًبالبعدًالتقييمي.ً

 : بعض المفاهيم التي لها عالقة بمفهوم وتقدير الذات -4

الباحثًغمارًالبحثًًيأخذًفعندماًنًتقديرًومفهومًالذاتًمفاهيمًواسعةًفيًالمجالًالنفسي،إ
مامًكمًهائلًمنًالمصطلحاتًالمتداخلةًفيماًبينهاًوسنتطرقًعلىًسبيلًالمثالًالًأيجدًنفسهً

ًلىًالمصطلحاتًالتيًلهاًصلهًبموضوعًالبحثً.إًالحصر

 :ً(l’image de soi)ً: صورة الذات -4-1

ًًالفكرةوهيً ًولها ًنفسه ًعن ًالفرد ًويكونًأالتيًيكونها ًالفرد ًفيًتكوينًشخصية ًكبيرة همية
ًالذاتًهيًالذاتًإفحسبًموسوعةًعلمًالنفسًوالتحليلًالنفسيًفًبها،ًمتأثراً سلوكهً نًصورة

ًعنًالذاتًالحقيقيةً.ًوقدًتختلفًصورةًالذاتًكثيراً ًوًيتخيلهاًصاحبها،أكماًيتصورهاً

 :ًفالصورةًنوعان(Tomiً)ويرىًطوميً

ًالشعورً: صورة خاصة -أ ًًوًوهو ًوالتقديراً بالذات ًالميول ًعن ًالتعبير ًطريق ًعن ًدراكها
ًً.الذاتي

ًً: صورة اجتماعية -ب ًاآلإويتحدد ًدور ًطريق ًعن ًلذاته ًالفرد ًكمالًدراك ًويرى خرين
ًصورةأ:ًالدسوقي ًقبل ًتتكون ًالجسم ًصورة ًتبدإًالذاتًن ًبالذاتًأذ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبالشعور

ً(286ً،ًص1973)ًكمالًدسوقي،

  : الوعي بالذات -4-2

والرغباتًًكاألحاسيسالسيروراتًالنفسيةًالتيًتساهمًفيًتنظيمًمجموعًالظواهرً وهوًمجموعة
ً.Verna Jendoubi , 2002, p08) )ناًفيًوحدةًاأل
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وهيًًبتسامةًالتيًتظهرًحواليًالشهرًالثالثًكردًللقبول،هيًاإل(spitzً)حسبًسبيتزًًأما
ستعمالًعبارهً"ًال"ًوالرفضًإوهيًًالتعرفًعلىًالموضوع،قلقًالشهرًالثامنًالذيًيدلًعلىً
ًقلمةًالحقيقيةًللذاتً.فيًالشهرًالخامسًالذيًيترجمًاأل

2002ًًعمرلعويدة،)جتماعيةًالسيماًفيًالعالقاتًاإلًنًالشعورًوالوعيًبالذاتأعاقلًًرخويرىًفا

ً.(50،صً

 : تقبل الذات -4-3

يتقبلًمجابهةًالحياةًببعديهاًالسلبيًًالمراهقًالذيًيتقبلًذاته،ًأنسعدًأبراهيمًإحسبًميخائيلً
ًًيجابي،واإل ًيشعرًمنًيتقبلًذاته ًالحقًفيًأكما ًًنأنًله ًطاقته،ًأويتكلم ًيعيشًويستخدم

غيرًً،لمستقبلًلهاوًالرافضًلذاتهًفهوًنقيضًاأًوالعار،ًلبالذًاإلحساسهتماماتهًدونًإوينميً
ً.ً(234ص ،1998،ميخائيلًًسعدأ)ًنهًيكرههاأحتىًًوأمرتاحًلنفسهًيلومهاًوالًيقيمهاً

 : تحقير الذات -4-4

نًنفسًالفردًأوماًيصاحبهاًبالشعورًبالنقصًوهوًالحطًمنًشًذاللًالذات،إتحقيرًالذاتًهوً
ًالسلبيًللذاتًواالحساسًبالدونيةً.ًواإلحساس

الذاتًبذلكًيدخلًًحتقارإلىًالفردًيشكلًمظهراًمنًمظاهرًإشباعًحاجةًتقديرًالذاتًإوعدمً
ًفيًذلكًإفًشانًتقديرًالشخصًلذاته، ًبالنقصًويساهم ًالشعور فرادًأنًالمريضًينموًعنده

 المجتمعً.ً

 : تمثيل الذات -4-5

ًستدعاءاالوهوًماًيحدثًنتيجةًعمليةًً(perron,1991)ًبيرونتمثيلًالذاتًمصطلحًوضعتهً
النفسيًفيًغيابًالموضوعًالمستدعىًفهوًبهذاًيشيرً المدركاتًداخلًالفضاءًؤيةًرعادةًإمنً

ًنًواحدً.آلىًعمليةًونتيجةًفيًإ
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 : الهوية الذاتية -4-6

بعادًوهيًمعقدةًومتعددةًاألًكظاهرة(soi indivuelً)ًالهويةًالذاتيةًً(Tajfal)طلقًتاجفالًأ
ًالذاتً.وهيًالشعورًبفرديةًالشخصًوديمومةًًالذاتية،ًواألحاسيسامًمنًالتمثيالتًظن

ً ًجوندوبيًليهإشارتًأوحسبًما نًتقديرًالذاتًالذيًيعتبرًإً(verena, jendoubi)ًفيرنا
نطباعًيعطيًاإل بمعنىًدرجةًالتقبلًوالرضاًعنًالذات،ًكجانبًتقييميًعامًلقيمةًالذاتًكفرد،

ًالمعنىًفهيً ًالذات،أحدىًإالعاطفيًللهويةًالشخصيةًوبهذا وتوجهًوعيًالذاتً سسًصورة
ً ًاإلومعرفة ًالتقييم ًطريق ًعن ًنفسهًالذات ًحول ًالفرد ًيتبناه ًالذي ًوالسلبي ًًًًًًًًًًًًًًًيجابي

ً.(24ص ،2009)ًسعادًمرغم،

  : النظريات المتعلقة بتقدير الذات -5

  : (cooper smith) نظرية كوبر سميث -5-1

ًاألأيرىًكوبرًسميثً ًالذاتًوردود ًستجاباتواالفعالًنًتقديرًالذاتًيتضمنًعملياتًتقييم
ًكوبرًًالدفاعية ًويركز ًذاته ًعن ًالفرد ًيحكمه ًالذي ًالحكم ًوهو ،ً ًذاته ًتقييم ًنحو واتجاهاته

هميةًتجنبًفرضًالفروضًغيرًالضروريةًويقسمًتعبيرًالفردًعنًتقديرهًلذاتهًأسميثًعلىً
والتعبيرًالسلوكيًوهوًيشيرً دراكًالفردًلذاتهًووصفهًلها،إالتعبيرًالذاتيًوهوًً:ًلىًقسمينإ
ً.ًلألخرينوتكونًمتاحةً ساليبًالسلوكيةًالتيًتوضحًتقديرًالفردًلذاتهلىًاألإ

 :ًوميزًكوبرًسميثًبينًنوعينًمنًتقديرًالذات

ً.نهمًذووًقيمةًأفرادًالذينًلديهمًبالفعلًوهوًتقديرًالذاتًالحقيقيًويوجدًعندًاأل:ولال 

ًنهمًغيرًذويًقيمةًأفرادًالذينًيشعرونًوتقديرًالذاتًالدفاعيًوهوًيوجدًعندًاأل:والثاني

ً(.104صً ،1989كفافي،عالءًالدينً)ً
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علىًمنًنًهناكًثالثةًمنًحاالتًالرعايةًالوالديةًتبدوًلهًمرتبطةًبنموًالمستوياتًاألأوبينً
ً:تقديرًالذاتًوهي

ًسلوكًاألًباء،طفالًمنًجانبًاآلتقبلًاأل واحترامًًباء،يجابيًمنًجانبًاآلطفالًاإلوتدعيم
 .(48ًص ،1999الخضير،ًغادة)باءًآلوحريتهمًفيًالتعبيرًفيًجانبًاًطفال،مبادرةًاأل

  : نظرية التحليل النفسي -5-2

كثرًبالعالجًالنفسيًأترتبطًًأنهارغمًًشيءوتعتبرًهذهًالنظريةًالخاصةًبالشخصيةًقبلًكلً
يًتهتمًهذهًالنظريةًببناءًألىًعدةًميادينًفيًعلمًالنفسًالتكوينيًإولكنًتطبيقاتهاًتوسعتً

ً ًالشخصية ًوالطفولةًإوتطور ًالنمو ًمراحل ًخالل ًيحدث ًقد ًبما ًللكبار ًشخصية ًتعتبر ذ
ًثالثًمكوناتً ًمن ًالشخصية ًتتكون ًفرويد ًوحسبً ًوالرشد ًقوىًأوالمراهقة ًالهوًأو ساسية

ً.(95ً-94صصً ،1993،دًالطوابًًومحمسيدً)علىناًاألناًوًاألوالذاتًاأل

 ً: الهو -ا

ً.شباعًالسريعًاللذةًالحاليةًواإلًالجانبًالبدنيًالغرائزيًمنًالشخصيةًوالذيًيبحثًعنًويمثل

 : الذات )االنا( -ب

علىًًحياناً أبلًيمكنًتحقيقهاً غلبًهذهًالرغباتًغيرًواقعية،أناًمجموعةًمنًالرغباتًًونًاألإ
ً ًجانب ًفهناك ًالقريب ًآالمدى ًكمكبح ًيعمل ًالشخصية ًمن ً وأخر ًمطالب ًبين الهوًوسيط

هذاًالجانبًالذاتًبمعناهاًالواسعًالجانبًالعاقلًفيًالشخصيةًالذيً ويعتبر والواقعًالخارجي،
نًيحافظًعلىًكيانهًأالحاجاتًالتيًالًيستطيعًالفردًًإلشباعًمختلفاً ًنًالًيجدًطرفاً أيحاولً
ًالحيوي.

ً

ً
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 ً: -العلى النا -الذات العليا -ج

وًأًأوًخطأليهًالمجتمعًالضميرًوهوًعادةًيهتمًبماًهوًصوابًإيمثلًهذاًالجانبًماًيشيرً
سيئًوتنموًالذاتًالعلياًمعًنموًالطفلًوتمثلهًلقيمًالمجتمعًالذيًيعيشًفيهًوكذلكً وأحسنً

ًاإل ًالمعايير ًالوالدين ًمن ًالمتعلمة ًالمجتمعًواألخوةجتماعية ًفي ًمحم)والكبار ًالطوابًًوسيد د
ً.(96ًص ،1993،

علىًحيثًيرىًناًاألناًالهوًواألاأل:ًنموذجًالشخصيةًالمثلثًالقوىًالنفسيةفرويدًًفقدًبينً-
ثارًواآلًوًالغريزيةًللهوأعنًالتفاعلًبينًالدوافعًالبيولوجيةًًنشأةوًفكرةًالذاتًأمفهومًالذاتً

ً(.298ص ،1979)ًكمالًالدسوقي،ًعلىناًاألالتقييميةًللتصنيفاتًالوالديةًوالثقافيةًالتيًتشكلًاأل

بينماًكلمةًًعواطفًونزواتًشخصية،ًإلىتشيرًًفأنهاًكلمةًالذاتًحسبًًميالنًكالينماًأً-
 .Nicolas Duruz, 1985,p96) )ًلىًبيئتهًالشخصيةإناًتشيرًاأل

ًأوضحًاألقلالشعوريةًوهذهًعلىًًاإلدراكاتتمثيالتًالذاتًهيًمختلفًًأنًأريكيويرىًًً-

يقومًًأنترميزًللفردًالذيًوهوًموضوعًنفسيتهًوالتيًتؤثرًعلىًسلوكهًفيًالوقتًالذيًيجبً

يدخلًفيًالفعلًوتسويةًالواقعًًأنالدفاعيةًحينهاًيستطيعًًواأللياتًاإلدراكاتبترابطًمختلفً

 .( (L’écuyer, 1978 , p145الموجودةًفيًًاإلدراكاتلحمايةً

تفاعلهًًأثناءمفهومًالفردًعنًنفسهًيتكونًعنًغيرًقصدًمنهًًأن(Epstinًً)ابستانًً يرى-
االتجاهًالتحليليًركزًعلىًالجانبًالشعوريًوالواعيًمنًالجهازًالنفسيًوهوًًوهذاًمعًالبيئة،

 والهوًلصالحًتوافقًالفردًوتكيفه.ًاألعلىًاألناالمرادفًللذاتًوالذيًيعملًبينًًاألنا

 : النظرية السلوكية -5-3

ًإ ًتعطي ًالسلوكية ًالنظرية ًللمثيرأن ًالذيًًهمية ًالظاهري ًعكسًالتناول ًالسلوك ًتحديد في
ًللسلوك،يعطيًاأل ًوالذاتية ًوالجوانبًالداخلية ًللعوامل ًًهمية نًكلًأًتجاهاالحيثًيشرحًهذا
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لذاًفمفهومًًعلىًقيمةًالمحيط،ًعتماداً اًسلوكًيقومًبهًالفردًضمنًمخططً)ًمثيرًواستجابةً(
يًنموذجًأنظريةًحقيقيةًوالًًقتراحابهميةًبالنسبةًللسلوكًالتجريبيًلمًيبادرًأًذيأخالذاتًلمً

ً ًالنشغالهم ًالذاتًوالسببًالرئيسيًيعود ًللقياس،ًباألحداثفيًمفهوم نجدًًوباألخصًالقابلة
ًالخاصًالذيًيلعبهًفيًمفهومًالذاتًفيًتحديدًالسلوكًًهناكًصعوباتًفيًتحديدًالدور

L’écuyer, 1998, p122)). 

عتمدًعلىًأفمفهومًالذاتًلمًيستدخلًبلًًنًتطورًنظرياتًالذات،أالنظريةًًهذهذًلمًتحاولًإ
القياسًًتعتمدًفيًتطبيقاتهاًعلىًالحقائق،ً،مماًجعلًحيزًالذاتًضيقاً ً،ستجابةً اًعنصرًمثيراً 

ًوالتجربةًلتحديدًالمتغيراتًالتيًتؤثرًعلىًالسلوك.

نًواعتبرتهاًمعطىًغيرًقابلًللقياسًوالتجريبًألًولمًتعطيًهذهًالنظريةًكبيرةًلمفهومًالذات
حداثًالقابلةًللقياسًوالتجريبًوكلًماًهوًخارجًعنًحًهوًالتحققًمنًاألضهمهاًالوحيدًوا

الذيًيرىًً(Higard)ًوهوًحدًالعلماءأيًأوهناًنذكرًًرًهميةًله،أنطاقًالقياسًوالتجريبًفالً
ًًأن ًالذات ًيمكنوجود ًللفردًال ًالتجريبي ًالمعاش ًخالل ًمن ًعليه ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالتعرف
 (27ً-26صصً ،7200مزيانً،أًزبيدة )

   : نظرية روزنبرج -5-4

وذلكًمنًخاللًالمعاييرًالسائدةًفيًًقامًروزنبرجًبدراسةًنموًوارتقاءًسلوكًتقييمًالفردًلذاته،
ً ًجتماعاالالوسط ًبهي ًذواتهم،ًهتماًوقدً،المحيط ًتقييم ًفي ًخاصة ًالمراهقين ًبفئة ًخاصة

ًويقيمهانًالفردًيحترمًذاتهًأنهًعندماًنتحدثًعنًالتقديرًالمرتفعًللذاتًفنحنًنعنيًأوضحًأًو
ًتقديرًالذاتًالمنخفضًيعنيًرفضًالذاتًًبشكلًمرتفع، )ًسليمانًعدمًالرضىًعنهاًوأبينما

ً.(89،ص1992عبدالرحمنًالسيد،

سرةًوبالدورًالذيًتقومًبهًاألًيجابيةًفيًمرحلةًالمراهقة،تطورًصورةًالذاتًاإلًهتمًبدينامياتأًو
ًالذاتًالذيًيتكونًفيً ًتقدير ًبين ًالعالقة ًوعملًعلىًتوضيح ًلذاته، ًالفرد طارًإفيًتقدير
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عتمادًعلىًمفهومًستخدمهًهوًاإلإوالمنهجًالذيًً،جتماعيًمستقبالً ساليبًالسلوكًاإلأسرةًًواأل
ًحداثًوالسلوكً.محوريةًتربطًالسابقًوالالحقًمنًاألًاةً أداالتجاهًباعتبارهً

ًتجاهاً االفردًيكونًًنأالفردًنحوًنفسهًوطرحًفكرةًًتجاهانًتقديرًالذاتًمفهومًيعكسًأعتبرًأًو
ويكونًالفردًًحدًهذهًالموضوعات،أًالًاتًإوماًالذاًنحوًكلًالموضوعاتًالتيًيتعاملًمعها،

ً ًيختلفًكثيراً ًتجاهاً انحوها ًًال ًالموضوعاتًاألًتجاهاتاالعن ًنحو ًيكونها ولوًًخرى،التي
نًاتجاهًالفردًنحوًذاتهًيختلفًأبًعترفاولكنهًفيماًبعدًًشياءًبسيطةًيودًاستخدامها،أكانتً

تقديرًالذاتًهوًالتقييمًالذيًيقومًبهًًأنًاخرىًويعنيًذلكًعنًاتجاهاتهًنحوًالموضوعاتًاأل
ًلنفسه، ًعادة ًبه ًويحتفظ ًًالفرد ًعن ًيعبر ًالدينً)الرفضًوأًستحساناالًاهتجاوهو عالء

ً.(103ص ،1989الكفافي،

 نظرية زيلر: -5-5

وبرًسميثً،ًفيًتقديرًالذاتًنالتًشهرةًأقلًمنًنظريتيًروزنبرجًوكً(Ziller)رزيلإنًنظريةً
سهًتعدًأكثرًتحديدا ً،ًلكنهاًفيًالوقتًنفيوعًواالنتشارش،ًمنًحيثًالوحظيتًبدرجةًأقلًمنها

وينظرًً،زيلرًيعتبرًتقديرًالذاتًماًهوًإالًالبناءًاالجتماعيًللذات،ًأيًأنًوأشدًخصوصية
زيلرًإلىًتقديرًالذاتًمنًزاويةًنظريةًالمجالًفيًالشخصية،ًويؤكدًأنًتقييمًالذاتًالًيحدثً
فيًمعظمًالحاالتًإالًفيًاإلطارًالمرجعيًاالجتماعي،ًويصفًتقديرًالذاتًبأنهًتقديرًيقومً

توسطةًبينًالذاتًوالعالمًلمتغيرًالوسيطًأوًأنهًيشغلًالمنطقةًالمويلعبًدورًاً،بهًالفردًلذاته
،ًفإنًتقديرًالذاتًغييراتًفيًبيئةًالشخصًاالجتماعية،ًوعلىًذلكًًفعندماًتحدثًتالواقعي

ممدوحةً )ًهوًالعاملًالذيًيحددًنوعيةًالمتغيراتًالتيًستحدثًفيًتقييمًالفردًلذاتهًتبعاًلذلك
ً.(702-679ص ،1991ً،سالمة

ً

ً
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-6-5   :نظرية الذات عند روجرز  

عندًروجرزًمبادئًالنظريةًأنًنظريةًروجرزًقدًجعلتًمنًالذاتًجوهرًالشخصيةًإذًتعكسً
،ًكماًأنهاًتؤكدًالًوبعضًمنًالمالمحًلنظريةًفرويد،ًوبعضًمنًسماتًنظريةًالمجالحيوية

كماًارتكزتًنظريةًالذاتًعندًروجرزًعلىًعمقًً،المجالًالسيكولوجيًوترىًأنهًمنبعًالسلوك
ًفيًالعالجًالنفسي،ً خبرتهًفيًاإلرشادًوًالعالجًالنفسي،ًوخاصةًفيًالطريقةًالتيًابتدعها

ًالذات، ًحول ًالمتمركز ًالعالج ًليسًًوهى ًالسلوك ًيحدد ًالذي ًفإن ًالنظرية ًتلك ًوجهة ومن
ًالمجالًالظاهري ًالخب)ًالمجالًالطبيعيًالموضوعيًولكنه ًنفسه؛ً(رةعالم ًالفرد ًالذيًيدركه

،ًوأنًهذاًالمعنىًأوًاإلدراكًهوًالذيًفيهًالظاهرةًهوًالذيًيحددًمعناهافالمجالًالذيًتحدثً
 .  (68ص ،1987،)ًإبراهيمًأحمدًأبوًزيدًًيحددًسلوكناًإزاءًالموقف

  :)Epstion( 5-7- إبشتاين نظرية  

إلىًتوضيحًماهيةًمفهومًالذاتًبقولهً:ً"ًإنًكلًًمنًنظرياتًالذاتًالتيًسعىًفيهاًإبشتاين
ً ًبشكل ًوصالحيتها ًعلىًقدرتها ًللذاتًاعتمادا  ًصياغة ًأو ًهيئة ًمقصودًشخصًيضع غير

ًالمختلفة ًلخبراته ًللذاتًبمقدارًطبقا ًكامال  ًاحتراما  ًالصياغة ًاألكبرًمنًهذه ًويشكلًالجزء ،
ً ًباإلنجاز، ًالمرتبطة ًنالخبرات ًفإن ًالفرد، ًتقدم ًتعقيداً وبزيادة ًتزداد ًيظلًظريته ًذلك ًومع ،

بمبادئهاًاألساسية،ًبمعنيًأنًاعتقادًشخصًماًفيًقيمتهًوأهميتهًقدًالًيتغيرًكثيرا ًًمتمسكا
ًتتغيرًاالستنتا ًودائما ًاالعتقاداتبشكلًجذري، ًفحصهاًجاتًالمستخلصةًمنًهذه ًيعاد ًأو ،

قادهًبأنهًإنسانًذوًقيمةًليسًوالتحققًمنهاًمرةًأخرىًبتقدمًالعمرًوزيادةًخبراتًالحياة،ًفاعت
ً ًوأنه ًالحاالت، ًجميع ًفي ًيتخلصًمنه ًأن ًمثالً بالضرورة ًاآلخرون ًيحبني ًأن ًالسهل ،ًمن

ردًوفقا ًلكيفيةًرؤيةً،ًأنهًكموضوعًمجالتقويميًوفقا ًلمالحظاتًعنًذاتهويتطورًهذاًالمفهومً
ًاألولىًعليًاآلخرينًله ًأمرًمكتسبًيتوقفًبالدرجة ًالنحو ًوهوًعلىًهذا خبراتًالتنشئةً،

ًًًًاألوليًومدىًاالستحسانًواالستهجانًالذيًلقيُهًالفردًأوًيلقاهًمنًقبلًذويًأهميةًفيًحياته
 .(97-96ص ،1999 ،)ًًعبدًالرحمنًسليمان
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 : مراحل نمو الذات ومظاهره -6

ًبالذاتًبشكلًتدريجيًخاللًالسنواتًالطفولة المبكرة  -6-1 ًإنًالطفلًيكتسبًالشعور :
ملًعلىًالسنتينًاألوليينًيسميهاًحياتهً.ًوهذهًالمرحلةًمنًحياةًالطفلًوالتيًتشاألولىًمنً

ًالحركية ًالحسية ًالمرحلة ًباسم ً ًً،بياجيه ًالعالم ًانطباعاتًمن ًالطفل ًيستقبل الخارجيًوفيها
ًاالنطباعات ًاإلً،ويستجيبًلهذه ًهذه ًبين ًذاتًوسيطة ًهناك ًتكون ًأن نطباعاتًوهذهًدون

ًويستجً،ستجاباتاإل ًويشعر ًيحس ًالجلدفهو ًسطح ًعلى ًالواقعة ًللضغوط ويستجيبًً،يب
وردودًاألفعالًالحسيةًالحركيةًهذهًتدخلًفيًكلًً،لألصواتًالهادئةًالناعمةًالصادرةًعنًاألم

 . علىًحدًتعبيرًبياجيهً،غيرًمتشكلًأوًكلًغيرًمتمايزًمنًالذاتًوالعالمًالخارجي

ًً)ًألبورتً(ًضرنالذاتًفيًالسنواتًاألولىًفيًًوعلىًذلكًفالمظاهرًالمميزةًلنموًفكرة  

ً: هيً  

.المظهرًاألولً:ًاإلحساسًبالذاتًالجسمية  - 

ا.ستمرارهاًوالمظهرًالثانيً:ًهويةًالذاتً  - 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.:ًتقديرًالذاتالمظهرًالثالث  -ً  

ًهيًمرحلة ما قبل المدرسة : -6-2 ً ًالمدرسة ًقبل ًما ًمرحلة ًالرابعةًًلكن ًبين ًما الفترة
ًهويتهًوالسادسة ًالطفل ًيفقد ًما ًبالحقيقةً،سرعان ًالوهم ًألعابً،ويختلطًعنده ًعلى هًوتسيطر

ويخلقًلهًً،ً الذيًيتوهمًالطفلًنفسهًفيهًفارسا ًأوًشرطيا ًمثالً،النوعًالمعروفًباللعبًاإليهامي
وفكرةًالذاتًالجسيمةًتكونًعندهًأكثرًًً،أطفاال ًكانواًأوًحيواناتً،منًالوهمًوالخيالًأصدقاءً

ًذاتيً ًيكون ًالمرحة ًهذه ًطفل ًأن ًكما ً ًوحده ًخاصًله ًملك ًهي ًأعضائه ًفجميع وضوحا 
قمرًيتبعهًفيًكلًمكانًوأينماًفالًً،فاإلطارًالمرجعيًلتفكيرهًهيًذاتهًً،المركزًإلىًحدًبعيد

ًً،سار ًليحفظه ًمكان ًكل ًفي ًموجود ً.ً،ويحميهواهلل ًمطلقة ًتعتبر ًنظره ًوجهة ًأن ًًكما
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ولذاًفهوًليسًفيًحاجةًألنًيعبرًعنًوجهةًنظرهًً،خرونًيفكرونًعلىًنحوًماًيفكرًهوفاآل
أوًًولكنًمركزيةًالذاتًهناًليستًقائمةًعلىًمعرفةًبالذاتًً،أوًيفسرًأقوالهًوعباراتهًلآلخرين

نماًهيًتصدرًفحسبًعنًالطبيعةً،أنهاًتدورًحولًالذات الشخصيةًلتفكيرًالطفلًفيًهذهًًوا 
ًالمرحلةًتتميزًفيًنظًومنًثمً،المرحلة باإلضافةًإلىًً،ألبورتًبمظهرينًجديدينرًفإنًهذه

  ًً:ًالثالثًمظاهرًالسابقةًالتيًتتميزًبهاًالسنواتًالثالثًاألولىًوهذانًالمظهرانًهما

  المظهرًالرابعً:ًامتدادًالذاتًواتساعها •

الذاتًةالمظهرًالخامسً:ًصوًر •  

ًمرحلة الطفولة المتأخرة: 3-6-  ًالمدرسة ًالطفل ًدخول ًبينً،بتدائيةاالومع السادسةًًما
وبصورةًذاتهًوبقدرتهًعلىًامتدادًالذاتًً،منًعمرهًيزدادًإحساسًالطفلًبهويتهًوالثانيةًعشرة

ًهوً، ًكبيرًعما ًخارجًالمنزلًيختلفًإلىًحد ًمنه ًتوقع ًهو ًالطفلًأنًما ًيتعلم وسرعانًما
ًالمنزلمتوقعً ًداخل ًوالملبسًً،منه جديدًًشيءفمستوياتًالرفاقًفيًاللعبًوالمشيًوالكالم

علية,ًثمًيحاولًأنًيدمجًنفسهًمعًجماعاتًالرفاقًوأنًيندمجًالشلةًوفيًوًفيًعالمًالواقعً
ًالواقعية ًبذاته ًإحساسه ًاإليهاميًويزداد ًلعبه ًيقل ًالخلقيةًً،كما ًبالمعايير ًيرتبط ولذلكًنجده

ًاللعبً ًدقةوأحكام ًبكل ًويتبعها ًالواقعًً،وقواعده ًتكيفًمع ًهو ًإذا ًنفسه ًعن ويكونًراضيا 
وامتزاجًمعًالشلةًونمتًصورةًذاتهًًوهذهًالفترةًهيًأيضا ًفترةًً،الخارجيًواألحكامًالخارجية

ًاألسئلةً ًوكثرة ًاالستطالع ًوحب ًالمعرفة ًفي ًالرغبة ًمن ًبالمزيد ًتتميز ًوهي ًعقلي نمو
ًةًاإلحساسًبمظهرًجديدًمنًمظاهرًنموًالذاتًوهوًالمظهروهذهًهيًبدايً،واالستفسارات

ً.عاقلة الذاتًمنطقيةًعندًالبورتًالسادس

ًالمراهقمرحلة المراهقة: ً-6-4 ًتأتيًمرحلة ًعنًً،وأخيرا  ًجديد ًيبحثًالمراهقًمن وفيها
ًقدًأحسًبهويتهًولكنهًفقدهاً،ذاته ًوالشلةًوفيًالوالءًً،فهوًفيًالطفوًلتهًالمكبرة فيًاألسرة
وكثيرا ًماًتواجهًالمراهقًً،واآلنًتصبحًمشكلةًالمراهقًهيًالحثًمنًجديدًعنًهويتهً،لهما
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فيًالصددًصعوباتًجمةًتزيدًمنًمشكالتهًفيًهذهًالمرحلةًفأسلوبًمعاملةًالوالدينًلهًمرةً
كونًأحيانا ًكسلوكًفسلوكهًوتصرفاتهًتً،كطفلًومرةًكرجلًمنًأسبابًمشكالتهًوعدمًاستقراره

ًيكفيًً،وتصرفاتهم ًالذي ًالنضج ًمبلغ ًوالجنسية ًالجنسية ًالناحية ًمن ًبلغ ًقد ًذلك ًمع ولكنه
وثورةًً،وصورةًالمراهقًعنًذاتهًتتوقفًعلىًاآلخرينًوتقبلهمًأوًنبذهمًلهً،للنظرًإليهًكرجل

لتهًاألخيرةًحاًوأنهاًمً،المراهقًوتمردهًعلىًالسلطةًلهماًعالقةًهامةًببحثهًعنًهويتهًوًذاته
ًالذاتي ًلمًً،لالستقالل ًعنًشيء ًوعنًبحثه ًالمراهقًإلىًأساليبًتكشفًعنًقلقه ًيلجأ وقد
ًبعد ًإليه ًبهاً،يصل ًيقوم ًالتي ًبالصورة ًوتصفيفًالشعر ًيرتديها ًالتي ًالزى وتقليدهًً،فألوان

ًوًعادةًماًينظرًاآلباءًإلىً،كًتعبيرًعنًالقلقًوعدمًاالستقراروكلًذلً،لألبطالًالمختلفين
مثلًهذاًالسلوكًوهذهًالخبراتًنظرةًبعيدةًعنًاالحترامًوالتقديرًللمراهقًولذلكًفهوًيقومًبهً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًفيًاألغلبًخارجًالبيتًوفيًصحبةًالزمالء   

ًالشخصً ًعنًطبيعة ًيعبر ًمحدد ًوتصبحًذاتًأداء ًفيًنمطًأدائها ًالذاتًوتتبلور ًتتحد ثم
                                                                        .  عليهًشخصيةًالفردويطلقً

وفيماًيليًعرضًلهذهًالمظاهرًالسابقًعرضهاًوالتيًتوضحًنموًالذاتًوتطورًالشخصيةً
:تميزًفردًعنًغيره  

المظهرًاألول:ًاإلحساسًبالذاتًالجسميةً- .  

واستمرارهاالمظهرًالثانيً:ًهويةًالذاتًً- .  

المظهرًالثالثً:ًتقديرًالذاتً- .  

المظهرًالرابعً:ًامتدادًالذاتًواتساعهاً- .  

المظهرًالخامسً:ًصورتًالذاتً- .  

المظهرًالسادس:ًالذاتًمنطقيةًعاقلةً- .  
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الذاتًمحددةًبسماتًوصفاتًمميزةًتسمىً)الشخصية(ًومنًالمالحظً:ًالسابعًرالمظهً-
.باختالفًمراحلًالعمراختالفًمعالمًنضجًالشخصيةً   

ًالفزعً ًوعدم ًوالسرور ًالمرح ًخالل ًمن ًتالحظ ًالمهد ًمرحلة ًفي ًالطفل ًعند ًالشخصية فقوة
ًالمختلفة ًاأليدي ًله ًتتداو ًحين ًيخافًمنًً،والبكاء ًالذي ًالبكاء ًالكثير ًبعكسًالطفل وذلك

عندًرؤيةًمنًلمًيتعودًعليهمًمنًً،والذعرً،والتبولًالالإراديً،الغرباءًوالذيًيصابًباإلسهال
ً. قبل

ًبالتصرف ًالذاتيًبقيامه ًعلىًاالستقالل ًالقدرة ًوحتىًعمرًخمسًسنواتًنالحظًمنًخالل
ًوانسجامهًًلوالعم ًالشخصية ًوقدرتهًعلىًالمبادرة ًوالجسمية ًالفكرية واللعبًبحسبًإمكانياته

ً. معًأقرانهًفيًللعب

مًقوةًالشخصيةًبالجدًواالجتهادًوالمثابرةًعلىًومنًعمرًخمسًسنواتًإلىًاثنيًعشرًعاما ًتتس
وفيًسنًالمراهقةًتبدوًقوةًالشخصية:ًوالنشاطًوالدراسةًوالنجاحًبتفوقً،العمل   

مكانياتهً- أ .بإدراكًالمراهقًلحقيقةًنفسهًوا   

.مدىًالمقدرةًعلىًوضعًنفسهًبالمواضعًالمناسبً-ًب   

ًالتيًً-ًت ًالشخصية ًالعقليةمقدرتهًعلىًالتوفيقًبينًمكوناته ً،والجسميةً،تتألفًمنًقدراته
ً .والغريزيةًوعاداتهًالمكتسبةًوبينًماًيتطلبهًمنًالمجتمعًالذيًيعيشًفيهًمنًنشاط

.متبادلقدرتهًعلىًكسبًأصدقاءًوتآلفهًمعهمًبثقةًً-ًث  

.السعيًنحوًأهدافًتتناسبًمعًإمكاناتهًوظروفهًومقدرتهًالماديةًوالمعنويةً- ج  

د المراهقة وقبل الشيخوخة(:مرحلة النضج ) ما بع -  6-5  

ألناةًوالحلمًوالصبرًمعًبااإلنتاجًوالحيويةًواإليجابيةًوالمقدرةًعلىًالتفاهمًوحلًالمشكالتًً-
ً.قبولًالمفاهيمًالصحيحةًالمنطقية
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ً. االستقاللًالشخصيًوالفكريًوعدمًاالندفاعًوراءًاألهواءًوالنزواتًوالرغبات -

ً .العقلًفيًمعالجةًالمصائبًواألمورًالطارئةالتبصرًباألمورًواستخدامً -

وكلماًصمدًأمامًالمحنًً،المرورًبالمحنًوالشدائدًواآلالمًيزيدًنضجًالشخصيةًمنًخاللً-
ًالعقبات ًومتاعبهاًزدادتاً،وتخطي ًالحياة ًأعباء ًعلىًمواجهة ًمنًً،قدرته ًيتمكن ًلم ًإذا و

مواجهةًالعقباتًوضعفًأمامًمواجهةًالمشكالتًفإنًشخصيةًتضعفًوًتهتزًكلماًتكررتً
ً.العقبات

  :مرحلة الشيخوخة -6-6

المواظبةًًإدراكًضعفًقوتهًومداركهًوحواسهًوقدراتهًوطاقاتهًوقبولًنفسهًعلىًهذهًالحال -
ً ًنحو ًطاقاته ًمن ًتبقى ًما ًوتوجيه ًالخير ًأعمال ًسبحانهعلى ًاهلل ًللقاء ًًًًًًًًًًًوتعالىًاالستعداد

ً.(2012ً،نوالًالهتاري )

:الذات تقدير في المؤثرة العوامل-7  

ًمرتفعً ًذات ًتقدير ًإلي ًتؤدي ًوالتي ًالذات، ًفي ًتؤثر ًالتي ًالعوامل ًمن ًمجموعة هناك
ًً:منخفضًلدىًاألفرادًوهيًأو

المختلفةًإلىًجوًأسرىًهادئًومستقرًإذًيحتاجًالطفلًفيًمراحلًنموهًً-:الرعاية السرية-أ
ًبالرفضًلتكوينًمفهومًخاطئًعنً ًيؤديًشعوره ًفقد ًللتقبلًفيًجوًأسرتهًوالمجتمع، وأيضا

ًذاتهًوتقديرهًلها.

أنًالبيئةًالتيًتشعرًالمراهقًبفقدانًالسندًوالحرمانًواإلحباطً،ًفهذهًً-العمر والجنس:  -ب
البيئةًتولدًالقلقًلدىًالمراهقينًوًتؤديًبشكلًخطيرًلتهديدًمفهومهًوثقتهًبذاتهًوًاحترامهً
ًالتقييمًللذاتًيزدادًتمايزا ًمعًتقدمًالنمو،ًبحيثًتكونًهناكًتقييماتًمختلفةً ًهذا لها،ًإذًإن 
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وًإلدراكهًً،يمًوفقا ًلمالحظاتًالمرءًعنًذاتهالتفاعل،ًوًيتطورًذلكًالتقيًباختالفًمجاالت
 .كيفيةًرؤيةًاآلخرينًله

ولهاًدورًكبيرًفيًتقديرًالطفلًلذاتهً،ًحيثًيكونًتأثيرهاًفيًتكوينًتصورًً-:المدرسة -ج 
بينً،ًكماًأنًلنمطًالنظامًالمدرسيًوالعالقةًهًواتجاهاتهًنحوًقبولهاًأوًرفضهاالطفلًعنًذات

ً.علىًمستوىًمفهومًالتلميذًعنًنفسهًهاماً ًالمعلمًوالتلميذًيؤثرًتأثيراً 

وًيتمثلًذلكًفيًالعيوبًالجسمية،ًوضآلةًالنجاحًً-عوامل ناشئة عن المواقف الجارية: –د 
عنًالغير،ًوالترفعًأوًالرفضًمنًقبلًاآلخرين،ًوصرامةًالمثلًًختالفباالوالفشل،ًوالشعورً

 .(129،ًص1995السيد،ً)نجوىًًوالشعورًبالذنب...الخ

  :   خبرات النجاح والفشل -ه 

ًاألإ ًالنجاحًوالفشلًمن ًن ًتتعلقًالطالبًوراء ًالتي ًمنًًهدافًمعينة،أمور وكذلكًبتوقعاته
ًأنوفيًًيجابيًللذات،إنًالنجاحًوتوقعًالنجاحًيسهمانًفيًتقديرًإًنفسهًوبمستوىًطموحه،

ًالفشلًفيؤديًأًالنجاح،لىًمزيدًمنًإتؤديًًيسلكًالطالبًطرقاً  الذيًيؤديًًاإلحباطلىًإما
ً.وقوياً ًوالسيماًحالةًكونًالدافعًالمحيطًبالفردًهاماً ًلىًتكيفًسلبي،إًحياناً أ

ًتتأثر ًلذاتهًاألًأيضا ًكونهًمنًمفهوم ًلذاتهًبما ًالفرد ًحققهًمنًنجاحًنظرة ًبماذا وًأكاديمية،
ًوفيًتحصيلهًالدراسي،ًياةًالمدرسية،ومنًانطباعاتًوتفاعالتًوردودًاالفعالًتجاهًالحًفشل،

ً.(38ًص ،1983 بهادر،ًسعدية)ًمماًيؤثرًفيًمستوىًطموحهًوتطلعاتهًومستقبلهًالدراسيًككل

نًالفردًأويؤثرًبتجربتيًالنجاحًوالفشلًبمعنىًًنًتقديرًالذاتًيتأثرأمماًمضىًيرىًالباحثً
يًأالتيًتواجههًعندًالقيامًبلىًالنجاحًفيًمسيرتهًفانهًسيتخطىًكلًالصعوباتًإذاًماًتطلعًإ

ًالتطلعًمنًالمحاولةًوقدًيكونًإماًالذيًيتطلعًأًمهمة، لىًالفشلًقبلًالنجاحًفقدًيمنعهًهذا
لهًوللرفعًًخرىًفسيكونًحافزاً أماًمنًحاولًمراتًومراتًأًالسببًفيًعدمًالتوفيقًفيًمهمته،

ًمنًمعنوياتهًوتقديرهًلذاته.
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  :العوامل المتعلقة ببنية الجسم -و 

ً:صورةًالفردًعنًجسدهً-1ً

ًحيثًيعطيًتقييماً ً،عنًجسدهًتتبلورًفيًفترةًالمراهقةفكرةًالفردًًأنً(1983)يرىًًجبريلً
ًلجسمه، ًمكانةً ًخاصا ًجسده ًعن ًواالجتماعي،ًهامةً ًوتلعبًصورته ًالشخصي ًسلوكه ًفي

ًهاماًمنًمفهومهًالمتكاملًعنًذاته.ًاحيثًتشكلًصورتهًعنًجسدهًجزءً 

ً ًبجانبًكلأً(1999)ويرىًزهران ًالعقليةًنه ًوالعوامل ًالجسم ًتقديرًًأنً،منًصورة مفهوم
ًواالجتماعية،الذاتًيتأثرًبالخصائصًوالمميزاتًاأل ًفيًًسرية ًوينشا سرةًأفالطفلًالذيًيولد

نًأوفيًنفسًالوقتًيمكنًً،واهتماماتهًومهاراتهًتحيطًبالعنايةًوالتقبلًفيرفعًذلكًمنًقدراته،
ًكشخصًغبي،نًأيتسببًالوالدانًفيً ًغيرًموثوقًبه،ًأوًمشاكس،ًأوًيدركًالطفلًنفسه

يؤثرًًوتلعبًالمقارنةًدوراً ً،األسرةداخلًًجتماعيةاالساليبًخاطئةًفيًالتنشئةًأذاًاتبعناًإوذلكً
ً ًالفرد ًالذاتًلدى ًمفهوم ًاألإفي ًمن ًجماعة ًمع ًنفسه ًقارن ًذا ًمنًأفراد ًفيزيد ًمنه ًقدرة قل

ً.(430ص ،1999زهران،ًحامد)فيقللًمنًقيمتهاًًعلىًمنهًشاناً أوًجماعةًأقيمتها،ً

ًً:تيةاآلًًساسيةنًاتجاهاتًالمراهقًتعتمدًعلىًالعناصرًاألأ(1994ًويذكر)ًالجسمانيً

وموضوعية.ًصائبةً ًيكونًعنًنفسهًنظرةً ًماً-  1 

.ًأخطًوأًزاءًذاتهًمنًاتجاهاتًشعوريةإماًيكونًً-2  

فروقًفيًالتنشئة.ً-3  

خرينًبصددًتغييرًالصورةًالتيًكونهاًالتوجيهًالصادرًعنًاآلمرونةًالمراهقًفيًتقبلًً-4
.(208صً،1994ًالجسماني،عبدًاهللً)مثلًأهوًًلىًماإالفردًعنًنفسهً  
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  2- معدل النضج: 

ًًغالباً  ًبتقدير ًالمبكر ًالنضج ًيقترن ًللذات،إما ًًيجابي ًمنًأحيث ًيمكن ًالمبكر ًالنضج ن
كماًيمكنًالمراهقًمنًً،الفردًمكانةًواعتباراً المشاركةًفيًنشاطاتًاجتماعيةًورياضيةًتعطيً

فيعانيًالفردًمنًًفيًالنضج،ًالتأخرماًأً،يجابيةًعنًذاتهإتحملًمسؤولياتًتتركًلديهًصورةً
بناءًجيلهًأيختلفًعنًًوبأسلوبًصغرًمنًسنه،أنهًأنهًيعاملًوكأيشعرًًألنهًضغوطًنفسية،

ًلىًالمنافسة.فيشعرًبالنقصًلفقدانهًالقدرةًعًمنًالمبكرينًفيًالنضج،

 3ً-ًالنضجًالجنسي:ً

ًالشبابًوالفتيات، ًلدى ًالجنسي ًالذاتًوالنضج ًتقدير ًبين ًعالقة ًالنضجًًتوجد ًفي والتبكير
ً ًله ًأالجنسي ًلهم ًيوفر ًحيث ًًطمئناناً إهمية ًألنوثتها،ألرجولته ًًو ًبالثقةًإويدفع ًالشعور لى

ًبالنفس.

ً: عاقةًالجسديةاإلً-4

ًيؤثرًسلباً المشاركةًفيًبعضًاألنًمنًأًالمعاقًجسدياً ًالًيستطيع علىًمفهومهًًنشطةًمما
ًاآلأًوًلذاته، ًاتجاهات ًن ًيحدد ًنحوه ًإخرين ًاإلألى ًتؤثر ًحد ًي ًمفهومه ًعلى     لذاته عاقة

 .(81-61صصًً،1983جبريل،موسىً)

 : مصادر تقدير الذات -8   

: ًنًهناكًمصادرًلتقديرًالذاتًمنهاأبً(2004يرىً)عبدًالرحمنًً  

 : الخبرات الشخصية حلوها ومرها -8-1

ً ًالذات ًتقدير ًيرتفع ًأقد ًالعادة ًالناسًفي ًًوإدى ًخبراتهم ًمعظم ًكانت ًذاتهمًأذا ًعن فكارهم
ًسلبية،إًأماًيجابيه،إ ًخبراتهم ًكانت ًينشًذا ًواضحًًأقد ًبشكل ًمنخفضًللذات ًتقدير لديهم
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ًالمنخفضًللذاتًفيً ًمنًذويًالتقدير ًالذاتًالمرتفعًعنًغيرهم ًتقدير ويختلفًالناسًذوو
ًً:ًويتحققًذلكًمنًخاللًوفيًتكيفهمًمعهاًنواعًخبراتًالحياة،أستجابتهمًلكلًنوعًمنًإطرقً

ًختيارناًللمواقفًالتيًنتفوقًفيهاً.ًإً-أ

ً.تفسيرًخبراتناًعلىًنحوًيبرئناًً-ب

ً.نجازاتناًفيًالجهودًوالمشاريعًالمشتركةإتضخيمًً-ج

نًأويتفقًعلماءًالنفسًعلىً منذًالميالد،ًأنًتقديرًالذاتًيبدأ) ً(Santrock, 2003ويرىً
ً ًلها ًيكون ًوالمراهقة ًالطفولة ًمرحلتي ًفي ًالمبكرة ًالشخصية،ًاتأثيرً التجارب ًنمو ًفي ًكبيرا

ًفالطريقةًالتيًيتبعهاًجتماعية،اإلساسيًفيًعمليةًالتنشئةًسرةًكماًنعرفًهيًالعاملًاألواأل
ًًاآلباء ًكبيرًفيًتقديرًالشخصية،ًأبناءهمفيًتربية ًًتؤثرًبشكل الذينًًاآلباءًأنحيثًوجد

ًطفالًيتمتعونًبقدرًمرتفعًللشخصية،أيقومونًبتنشئةًًيتمتعونًبقدرًعاليًمنًتقديرًالذات،

،ًبناءهمأوالمسؤوليةًفيًتربيةًًاألسريًأسرًتتمتعًبالدفأطفالًالذينًيتمتعونًفيًوالعكس،ًواأل
 نحوًذواتهم.ًإيجابيًتجاهاتكوينًًإلىيؤديً

 ً: الشخص ختالفابثر الخبرات أختالف إ -8-2

علىًًاألحداثثرًتلكًأوفيً لألحداثًاإليجابيةًوالسلبية،ًستجابتهمايختلفًالناسًفيًطريقةً
ثرًمبالغًأوالسلبيةًيكونًلهاًًاإليجابيةًاألحداثًأننفيلًلًظهرتًدراسةًأوقدً تقديراتهمًلذواتهم،

نهمًيتمتعونًبعددًأيًالذينًيرونًأ فيهًعندًاالشخاصًذويًالدرجةًالمنخفضةًفيًتعقدًالذات،
الفرصةًلنفيلًالفرصةًلمفحوصيهاًالشعورًًتاحتأحيثً منًالجوانبًالمميزةًللذات،ًقليلًنسبياً 
بحاالتًمزاجيةًسلبيةًًمستوىًتعقدًالذات منخفضوالفشل،ًوقدًشعرًالمفحوصونًًوأبالنجاحً

ً.كثرًمماًيشعرًالمفحوصونًمرتفعوًمستوىًتعقدًالذاتأبعدًالفشلً



تقدير الذات                                                                               : الفصل الثالث  
 

  84 
  

ً ًالنجاح ًخبرة ًبعد ًالذات ًتعرضًتقدير ًاألأكما ًالفئة ًعند ًالفشل ًو ًلتغيرات ًمنًأولى كبر
ًالمتغيراتًالتيًتعرضًلهاًتقديرًالذاتًعندًالفئةًالثانية.

ًً: المقارنات االجتماعية -8-3

شدًأوًالصديقًالحميمًأخً،ًفقدًيكونًتفوقًاألجتماعيةااليعتمدًتقديرًالذاتًعلىًالمقارناتً
ًًيالماً إ ًألًأذىمن ًالحالة،شخصًغريب، ًفيًهذه ًسوفًتزداد ًاالجتماعية ًالمقارنة ففيًًن

نجازاتهًقدًإنشعرًبوهجًًنجازات،إبماًحققهًشخصًنحبهًمنًًستمتاعباالالوقتًالذيًنرغبً
نفسناًأمنًنقارنًًختياراولكنناًالًنملكًحريةًً،حياناً ألىًحدًمؤلمًإيشتدًبريقهًوحرارتهًعليناً

ًبهمً.

ًً: تقييم الذات بناء على معايير داخلية -8-4

وعلىًالرغمً بماًيحدثًداخلنا،ًيضاً أ،ًبلًتتأثرًنًالذاتًالًتتأثرًفقطًبماًيحدثًللفردًخارجياً إ
فيًًأنناًًقدًنظلًنشعرًبفشلناًإالًاشخاصًناجحون،ًأنناًأقدًيصفونناًبنًمعظمًالناسًأمنً

لىًماًنعتبرهاًإلىًالوصولًإلىًالمستوىًالمناسبًللمعاييرًالتيًنسعىًمنًخاللهاًإالوصولً
ً:ًوًمرشداتًللذات،ًوتأتيًموجهاتًالذاتًفيًصورتينأموجهاتً

ًنكونًمثله.نًوهيًذاتًالشخصًالذيًنسعىًألًالذاتًالمثالية،ً: ولىال 

ًنًنكونًمثله،أنهًينبغيًعليناًأالذاتًالمتوقعةًوهيًذاتًالشخصًالذيًنشعرًً: الثانية

 . (134ً-133صصًً،2004عبدًالرحمنً،محمدً)ً وتشملًموجهاتًالذاتًالمثالية
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 ًً: قسام تقدير الذاتأ -9

 :ًلىًقسمينإيقسمًعلماءًالنفسًالتقديرًالذاتيً

 نجازاته،إهوًالتقديرًالذاتيًالذيًيكتسبهًالشخصًخاللً:ًالتقدير الذاتي المكتسب -9-1
ً ًما ًالرضىًبقدر ًنجاحاتأفيحصل ًمنً ،دىًمن ًيحصله ًالذاتًعلىًما ًالتقدير ًبناء فهنا

ًنجازاتً.إ

ًأساساً ًفليسًمبنياً ًلىًالحسًالعامًلالفتخارًبالذات،إيعودًً: التقدير الذاتي الشامل -9-2
فيًحياتهمًالعمليةًالًًخفقواأالذينًًاألشخاصفهوًيعنيًً،معينةًإنجازاتًأوعلىًمهارةًمحددةً

ً.ًكتساباالغلقًفيًوجوههمًبابًأنًاً وحتىًًوًًالتقديرًالذاتيًالعام،ًًبدفيءيزالونًينعمونً

ً ًواإلًساسياألواالختالف ًالتحصيل ًفي ًيكمن ًوالشامل ًالمكتسب ًالذات ًالتقدير نجازًبين
ًالذاتي. والًثمًيتبعهًالتقديرأيأتيًًاإلنجازنًإً:ففكرةًالتقديرًالذاتيًالمكتسبًتقول كاديمي،األ

التقديرًًأن:ً(lelord)ًليلوردًهمًمنًحيثًالمدارسًتقولأفكرةًالتقديرًالشاملًوالتيًهيًًماأ
ً ًيكون ًًأوالالذاتي ًالتحصيل ًيتبعه ًبً،واإلنجازثم ًخاللًأويعتبر ًالذاتًمن ًتقدير ًمستوى ن

الفردًلذلكًينبغيًًاألفعالتوزيعًدرجتهًبينًالواطئًوالعاليًوغيرًكافيًلتفسيرًمجموعًردودً
نًوذلكًألًالمواجهةًألحداثًالحياةًاليومية،ًأوعتبارًدرجةًالممانعةًنأخذًبعينًاإلًأن علينا،

 .( 51ص ،2010مغالوي، حمد أ )ًداةًالتقلباتًوعدمًاالستقرارأتقديرًالذاتًهوً

مستويا ت تقدير الذات: - 10 

ًهذهً ًمن ًمستوى ًولكل ًوالمتوسط ًوالمنخفض ًالمرتفع ًبين ًالذات ًتقدير ًمستويات تتأرجح
ًالمستوياتًمميزاتًوخصالًبهًنذكرهاًعلىًالنحوًالتالي:

ً

ً
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 تقدير الذات المرتفع: -10-1

ًأنًتقديرًالذاتًالمرتفعًهوًدليلًتقبل1985)ًيرىًبروزنبرغ وتسامحًوالرضىًالشخصيًً،(
ًالذاتًمعًاستثناءًإحساسًالتعاليًوالكمال ًإلىًأنًتقديرًالذاتًالمرتفعًً،فيًمراعاة إضافة

ًالذات ًاحترام ًمطلقًوغيرًمشروطًً،يستلزم ًاحترام ويشيرًروزنبرغًإلىًنوعينًمنًاالحترام:
ًلذا ًالفرد نجازاتهًً،تهًألنهًإنسانويقومًعلىًاحترام ًبعينًاالعتبارًمميزاتًالفردًوا  دونًاألخذ

واالحترامًالمشروطًوالذيًيستوجبًالتوافقًبينًالمعاييرًالشخصيةًللكفاءةًواألخالقًوالتميزً
حساساتًاالكتمالًواإلنجاز وفيًرايهًأنًغيابًاالحترامًالمشروطًهوًالذيًيميزًلناًتقديرًً،وا 
ًتقديرًالذاتًالمرتفع.ًالذاتًالمنخفضًمقارنةًمعً

بصفةًعامةًفإنًاألشخاصًالذينًيحصلونًعلىًدرجاتًمرتفعةًفيًتقديرًالذاتًلديهمًقدرً
وأنهمًمحبوبونًمنًً،ويعتقدونًفيًأنفسهمًالجدارةًوالفائدةًً،كبيرًمنًالثقةًفيًذواتهمًوقدراتهم

ًقبلًاآلخرين.ً

رًمنًأنفسهمًومنًأفعالهمًولهمًثقةًإنًاألفرادًذويًالتقديرًالمرتفعًللذاتًيكونونًواثقينًأكث
ً،كماًأنهمًأقلًتأثرا ًبهاًعكسًأصحابًالتقديرًالمنخفضًللذاتً،عاليةًفيًقدراتهمًواختياراتهم

ًنجدهمًأسرعًوأكثرًتلقائيةًفيًاإلجابةًعلىًاألسئلةًالتيًتتعلقًبذواتهمًمنًاألفرادًذويً كما
ًالصعابًوموجاتًالفشلًالً،التقديرًالمنخفضًللذات ًأصحابًالتقديرًورغم تيًيتعرضًلها

ًللذات ًجديدً،المرتفع ًوالنهوضًمن ًالمحن ًونسيان ًالمقاومة ًيستطيعون ًالنهمًً،نجدهم ذلك
ًيقومونًبمراقبةًانفعاالتهمًوتوجيههاًإلىًطريقًالنجاحًواإليجابية.ً

(ًأنًالشخصًالذيًيمتازًبتقديرًذاتًإيجابيًيمتازًبالقدرةًعلى2007ً)ًويرىًانسًشكشك
كماًأنًلديهًالقدرةًعلىًأبداءًماًلديهًمنًً،وسلوكهًالظاهريًً،التوفيقًبينًمشاعرهًالداخلية
ويتسمًً،كماًيتصفًبالقدرةًعلىًاالتصالًوالتواصلًمعًاألخرينً،آراءًورغباتًبشكلًواضح

ويفتخرًبإنجازاتهًوهوًقادرًعلىًتحملًالمسؤوليةًويتفقًمعهًًكذلكًهذاًالشخصًباالستقاللية



تقدير الذات                                                                               : الفصل الثالث  
 

  87 
  

فيًهذاًالرايًالباحثانًالسابقانًويقبلًبحماسةًالتحدياتًالجديدةًويشعرًبأنهًقادرًعلىًالتأثيرً
 باآلخرينًويعبرًعنًمدىًواسعًمنًاالنفعاالت.ًً

 تقدير الذات المنخفض: -10-2

ويصبحًمتناقضا ًفيًأفكارهًًمقنعاً ًًيكونًدائماً الفردًالذيًيكونًلديهًتقديرًالذاتًمنخفضًال
فهوًً،وعكسًاإلنسانًالعاديًيكونًأقلًارتباطا ًوتواصالًمعًاآلخرينً،وكالمهًيكونًانهزامياً 

كماًنجدهًشديدًالتأثرًبإحكامًاآلخرينًأيًلهًحساسيةًمفرطةًً،يميلًإلىًاالنزواءًعلىًالذات
ًاالجتماعيةًحيثًيؤثرًفيهًاالن ًالنظرة ًالفئةًأكثرًً،تقادًبشكلًكبيراتجاه ونجدًأصحابًهذه

ًيتعلقًاألمرًبالحديثًحولًذواتهمًحياداً  فهمًيتميزونًبكثرةًالشكًوعدمًالثقةًً،خاصةًحينما
ًًفيًمعارفهمًحولًذواتهمًوفيًكفاءاتهم.

ماًًوغالباً ً،والشخصًذوًالتقديرًالمنخفضًللذاتًيكونًغيرًقادرًعلىًاالختيارًواتخاذًالقرار
ًأكثرًتشبثاً ً،يؤجلهًخوفا ًمنًالمواجهة ًنجده باالنفعاالتًالسلبيةًكالفشلًوالشكًوضعفًًكما

ًالثقةًفهوًالًيستطيعًالخروجًمنًاألحاسيسًالسلبيةًإلىًاألحاسيسًاإليجابية.

ً،ويقولًوليامًفتسً"ًيميلًأولئكًالذينًيرونًأنفسهمًأنهمًغيرًمرغوبينًأوًسيئينًوالًقيمةًلهم
كماًيميلًأصحابًالمفهومًغيرًً،كواًوفقًهذهًالصورةًالتيًيرونًأنفسهمًعليهاغلىًأنًيسل

ًوالناسًبأساليبًغيرًواقعيةأالواقعيًعلىً ًالحياة ًإلىًالتعاملًمع ًيتكونًلديهمًً،نفسهم كما
ً ًأساليبًمنحرفةًوشاذة ًإلىًأنًيسلكوا ً،مفهومًمنحرفًأوًشاذًعنًأنفسهمًوبالتاليًيدفعهم

إذاًحاولناًالقيامًبدورًفيًً،تًالخاصةًبكيفيةًإدراكًالفردًلذاتهًمهمةوعلىًذلكًتعدًالمعلوما
ًمساعدةًهذاًالفردًأوًمحاولةًالوصولًإلىًتقويمه".ً

كماًيصطلحًعليهًالبعضًيظهرًعندًً،كماًأنًتقديرًالذاتًالمنخفضًأوًمفهومًالذاتًالسلبي
ًاال ًواضطراب ًالشخصية ًكاضطراب ًنفسية ًمشاكل ًمن ًيعانون ًالذين ًوسوءًاألفراد كتئاب

ًوتظهرًكذلكًصعوباتًواضحةًفيًالعالقاتًالتفاعليةًمعًأفرادًأسرهم.ً،التوافقًاالجتماعي
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كماًتكشفًالدراساتًعادةًعنًميلًاألفرادًذويًالتقديرًالسلبيًللذاتًإلىًالخجلًواالنطواءً
ًوتجنبًاالشتراكًفيًالحياةًاالجتماعية.

 تقدير الذات المتوسط: -10-3

أنًتقديرًالذاتًالمتوسطًيقعًبينًالمستويينًالمرتفعًوالمنخفضًبكلًماًيذكرًكوبرًسميثً
يمكنًالقولًأنًتقديرًالذاتًالمتوسطًهوًتلكًالقيمةًالتيًً،يختصًبهماًمنًخصائصًوسمات

تتوسطًمقياسًتقديرًالذاتًوهوًكلًتقديرًفوقًالمنخفضًولمًيصلًبعدًللمرتفعًوينطبقًهذاً
 لتيًسبقًذكرهاًفيًالمستويينًالسابقين.ًالقياسًعلىًكلًالخصالًوالمميزاتًا

ًويمكنًتلخيصًهذهًالمميزاتًفيًماًيلي:

ًمميزاتًانخفاضًوارتفاعًمستوىًتقديرًالذات:

ًارتفاعًتقديرًالذات:ً-2ًًانخفاضًتقديرًالذات:ًًًًًًًًًًًًً-1

ًالرغبةًفيًالنجاح.ً-ًًًًالخوفًمنًالفشل.ًً-

ًالمغامرة.المبادرةًًوً-ًًًًالترددًوعدمًالمجازفة.ً-

ًسهولةًاتخاذًالقراراتً.ً-ًًًًصعوبةًاتخاذًالقرارات.ً-

ًالثقةًالزائدةًبالنفسًوالالمباالة.ً-ًًًاإلحساسًبالخوفًمنًالنتائج.ًً-

ًردودًأفعالًسريعةًوفعالة.ً-ًًًًاالهتمامًبرأيًاآلخرين.ًً-

ًيةًفيامتالكًاإلرادةًوتحملًالمسؤولً-ًاالستسالمًسريعا ًفيًحالةًوجودًصعوبات.ً-
 اتخاذًالقرارات.ًًًًًًًًًًًًًًً

 .دفعًاألشياءًإلىًأقصاهاً–عدمًالتقدمًفيًحالةًتحقيقًالهدف.ًًًًًًًًًًًًً-
ًًًً.(2014شجاع،ًً)عثمان

ًً
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 : سبابهماأسمات ذوي التقدير العالي والمنخفض و  -11

 : التقدير االيجابي للذات: ولال 

بدرجةًكبيرةًعلىًتلقيًالطفلًالتقديرًالموجبًغيرًنًمفهومًالذاتًالموجبًلدىًالطفلًيعتمدًإ
ًالتقبلًًبغضًالنظرًعنًسلوكه.ًظهارإوالذيًيعنيًًمشروط،

ًلىًالصحةًالنفسيةًوالتوافقًالنفسي،إيشيرًًاإليجابيمفهومًالذاتًًإنً(1998)ًًيرىًزهران

ً ًًيضاً أويذكر ًالذاتًمرتبط ًتقبل ًاآلًموجباً ًجوهرياً ًرتباطاً إان ًا ًًوًخرين،بتقبل ًالذاتًن تقبل
ًفيًعمليةًالتوافقًالشخصيً.ًرئيساً ًبعداً يعتبرًًوفهمها،

ًبلوكًومييريتً ًاألًأنويرىً ًالذينًيتمتعونًبمفهوم ًالذات،إفراد وتكونًلديهمًًيجابيًلتقدير
 :ًليكًتلكًالخصائصا ًًوًفراد،بعضًالخصائصًالتيًتميزهمًعنًغيرهمًمنًاأل

ً.باألهميةيشعرون1ًً-

ً.واألخريننفسهمًأيشعرونًبالمسؤوليةًتجاهًً-2

ًخرينًبسهولة.اآلًتأثيريقعونًتحتًًيتصرفونًباستقالليةًوالًحساسًقويًبالنفس،إلديهمًً-3

ً.نهمًفخورونًبماًيفعلونأكماًًيعترفونًبقدراتهمًومواهبهم،ً-4

ًفلديهمًالقدرةًعلىًالمخاطرةًومواجهةًالتحدياتً.ًيومنونًبأنفسهم،ً-5

ً.حباطلديهمًالقدرةًعلىًتحملًاإلً-6

ًيتمتعونًبالقدرةًعلىًالتحكمًالعاطفيًفيًالذات.ً-7

ًنهمًيتمتعونًبمهاراتًجيدةًللتواصل.أكماًًخرين،يشعرونًبالتواصلًمعًاآلً-8

  جسامهم.أيولونًالعنايةًبمظهرهمًًوً-9
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 ً: التقدير السلبي للذاتً: الثاني

ًالسالبًلذواتهمً،عدمًالرضاًعنها،ًباإلدراكطفالًذويًالتقديرًالسالبًللذاتًيتميزونًنًاألإ
ً.جتماعيةاالوتنشئتهمًًبسببًخبراتهم،ًوعدمًالقدرةًعلىًتحملًالمسؤولية،

ً ًبلوتنيك ًيذكر ًًأنحيث ًعلى ًيعتمد ًللطفل ًالسالب ًالذات المشروطًًالموجبًعتباراالمفهوم
فقدًيعطيًالوالدانًً،لوفقاًلسلوكياتًمعينةًيسلكهاًالطفتقبلًالوالدينًللطفلًًظهارإوالذيًيعنيً

ًللطفل، ًكانًيسيرًبشكلًمرضيًفيًدراسته،إًالمساندة ًالحالةًيتلقىًالطفلًتقديراً ًذا ًفيًهذه
ووفقاًلذلكًينخفضًمفهومًالذاتًلديهًبلًًكاديميًجيدًوفقط،دائهًاألأعلىًًقائماً ًموجباًمشروطاً 

ً.(39-38صصًً،2010)ًعبدًربهًعليًشعبان،ًشياءًمخيبةًلآلمالأعندماًيفعلًًحتقاربااليشعرً

ً:ًليكًبعضًالخصائصًالتيًيتميزًبهاًذووًتقديرًالذاتًالمنخفضا ًًو

ً.التشاؤم1ً-

ًالذاتً.ًحتقارإً-2

ً.تىًولوًلمًيكنًهناكًعالقةًبالخطأحًالشعورًبالذنبًدائما،ً-3

ً.المستمرًعنًكلًشيءًعتذاراالً-4

ًخرونًيرونًذلك.نًكانًاآلاً بعدمًاالستحقاقًلهذهًالمكانةًوالعملًًوًعتقاداالً-5

ًدوارًوالوظائف.عدمًالشعورًبالكفايةًفيًاألً-6

ًخرينً.تعديلًرايهمًخوفاًمنًسخريةًاآلًأوسحبًًىلإالميلًً-7

ًالشعورًبالغربةًعنًالعالمً.ً-8

ً.(233ً-232صًً،2004الريماوي،محمدً)ًًعلىًالنفسًنكفاءواالًنكماشاالً-9

ً
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 : سباب تقدير الذات المنخفض والمرتفعأ: ثالثا

ًتأثيرنًسببًذلكًهوًأيتضحًًحترامًمتدنًلذاته،إذاًكانًهناكًشخصًلديهًإنهًأتذكرًكوليامً
 :ًومنًتأثيراتهمًعليهًماًيليًعليه،ًأصدقائهوًأً،معلميهًوأوالديهً

ًًكانواً- ًمن ًالكثير ًالطفل ًعلى ًًوالتوقعات،ًاآلماليعلقون ًبالفشلًألدرجة ًيشعر ًكان نه
ً.ستمراراب

ًحداً أنًأنهًكانًالًيشعرًبألدرجةًً،مالمنًاآلًعلىًالطفلًسوىًالقليلًجداً ًالًيعلقونًكانواًً-
ًيؤمنًبه.

ًليه.إنهًالًجدوىًمنهًوالًحاجةًأً،عطوهًرسالةًمفادهاأً-

ًالذات.ًحتراماحذوهمًفيًضعفًًالذلكًحذًنفسهم،أالًيشعرونًبالرضىًعنًًكانواً-

ً.نهًغريبًعنهمأجعلوهًيشعرًً-

ًعليهًويجعلونهًهوًالمسؤولً.ًباللومويلقونًًيشعرونًبالتعاسة،ًكانواً-

ًنهًيستحقًسوءًالمعاملة.أمماًجعلهًيعتقدًًيسيئونًمعاملته،ًكانواً-

ًنهًعاجزًعنًتجاوزًالعقبات.أفتعلمًمنهمًًيشعرونًبالعجزًوقلةًالحيلة،ًكانواً-

يتضحًذلكًً،لديهًتقديرًعالًمنًاحترامًالذاتًخرآذاًكانًهناكًشخصًإخرىًأومنًناحيةً
ومنًتأثيراتهمًًصدقائهًعليهًعندماًكانًطفال،أوًأوًمعلميهًأًسببًذلكًهوًتأثيرًوالديه،ًأن

ًً:ًماًيليعليهً

ًلذلكًكانًيشعرًالطفلًبالتحدي،ًلكنهًينجح.ً،ماالًمتوازنةآيعلقونًعليهًًكانواً-

ًجيده.يخبرونهًبماًيًكانواً-

ًنهًمحبوب.أيظهرونًلهًًكانواً-
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ًحترامًالذات.إفحذاًحذوهمًفيًقوةًًنفسهم،أيشعرونًبالرضىًعنًًكانواً-

ًليه.إًنتماءبااليشعرونًًكانواً-

ًنهًليسًالسبب.أيوضحونًلهًًكانواًعندماًيشعرونًبعدمًالسعادة،ً-

ًالمعاملة.هالًلهذهًأنهًألذلكًكانًيعتقدًًيعاملونهًبطريقةًطيبة،ًكانواً-

صً،2010ًً)ًعبدًربهًعليًشعبان،ًتجاوزًالصعابًوالعقباتًبإمكانهنهًأيظهرونًلهًًكانواً-
ً.(40-39ص

 :تقدير الذات في الفرق بين الجنسين -12

ويبدوًًكثرًمنًالذكور،أكبرًللمظهرًوالجاذبيةًالجسميةًأناثًتعطيًقيمةًنًاإلأيذكرًالضامنً
ًأ ًالذكور ًعند ًالوجه ًجاذبية ًجيداً ًناثواإلن ًمؤشرا ًًتعد ًعالقات ًبناء معًًجتماعيةاعلى

نًأًوًقلًمنهًعندًالذكور،أناثًنًتقديرًالذاتًعندًاإلألىًإوتشيرًكثيرًمنًالدراساتًً،خريناآل
ًبثقةً نًأوفيًمرحلةًالمراهقةًالوسطىًيالحظًً،اإلناثكبرًمنًأالذكورًيعبرونًعنًقدراتهم

ناثًاإلًبينماًموضوعًالرياضةًوالرياضيات،ًناثًفيعلىًمنًتقييمًاإلأتقييمًالذكورًألنفسهمً
ًعلىًفيًالتعبيرًاللغوي.أ

ًاإلًوال ًعن ًالذكور ًيختلف ًالقدرة ًمجال ًفي ًدوراً جتماعيةاالناث ًالثقافة ًوتلعب فيًًكبيراً ً،
ًقتقديرًالذاتًالمتعلًأنويبدوًً،منًحيثًالفرصًالتيًتعطيًلكلًمنهاالفروقًبينًالجنسينً

كثرًمنهًأنًموضوعًالعالقاتًيرتبطًباإلناثًأًوً،باإلناثًمقارنةً علىًعندًالذكورًأبالتحصيلً
ً.رعندًالذكًو

ً ًالدراسات ًإوتشير ًًاألوالدًأنلى ًعلى ًوالعالقاتًمتيازاتااليحصلون ًالرياضة ًخالل ًمن
ًاإلًوالذكاء، ًبينما ًعلى ًيحصلن ًالمظهرًمتيازاتاالناث ًخالل ًًمن ًجتماعيةاالوالجوانب

ً.(192ًصً،2005ًالضامن،ًمنذرعنً)ًوالتحصيلًفيًالمدرسة
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 : العالقة بين تقدير الذات والتعلم -13

للنجاحًًستعدادواالنهًيمتلكًنوعًمنًالقابليةًأنًنقولًأعندماًيلتحقًالطفلًبالمدرسةًنستطيعً
ًتمثلًمكاناً لىًالمراحلًاألإنًنموًتقديرًالذاتًيرجعًوًالفشلًألأ وًأًولىًللطفولةًوالمدرسة

ًضافي.إمحيطاًللتجاربًوالتفاعالتًالجديدةًوالتيًتكونًمنبعًتطوريً

ًنًالمدرسةأنًنتخيلًأقلًمتوسطًيمكنناًوًعلىًاألأفالطفلًالذيًلمًيكونًتقديرًالذاتًمرتفعً

سرةًوذلكًبإعطائهًفرصًوًبعضًالرواسبًالتيًخلفتهاًاألأنًتملكًبعضًالثغراتًأبإمكانهاً
ًوتطويرًأ ًدمجه ًًقدراتًجديدة،خرىًإلعادة غيرًًنًتخلقًجواً ألكنًبالمقابلًيمكنًللمدرسة

ًمناسبًيؤثرًعلىًتقديرًالذاتًللطفلًكأسلوبًالمعلمًمثالًوطبيعةًالعالقةًبينهًوبينًتالميذه،
يجابيًوبالتاليًإفيًتوفيرًمناخًتعليميًمالئمًلنموًتقديرًالذاتًًساسياً أًهذهًالعالقةًتعدًشرطاً 
ًعنصرًمنشطاًللعمليةًالتعليميةًداخلًالقسمًيلعبًدوراً ًعتبارهابًفالمعلمًتحصيلًدراسيًجيد،

ًالعملية،ًاستراتيجياً  ًهذه ًنجاح ًًفي ًفضاء ًخلق ًطريق ًعن ًيساعدأوذلك ًعلىًًمني التلميذ
ًالمشكالت، ًحل ًعلى ًوالقدرة ًالوضعياتًالجديدة ًًمواجهة ًثقإويسهل ًعالقة فالطفلًً،ةقامة

نهًمنًألهذاًيبدوًًلىًتشجيعًمجهوداته،إًبحاجةًدائماً الذيًلديهًميلًلتقديرًمنخفضًلذاتهًهوً
هدافهمًوهذاًيكونًعنًألىًتحقيقًإنًيفكرًالمعلمًفيًمساعدةًتالميذهًفيًالوصولًأالضروريً

ً ًالصحيحة ًالعالقة ًذلك،أطريق ًفي ًمسموعا ًالتلميذ ًيكون ًًن وذلكًًوتقديرًحترامابويعامل
ذنًفالمعلمًإعلىًاكتسابًتقديرًجيدًلذاته،ًًيساعدهماًوهذاًً،بمراعاتهًكفردًلهًمكانتهًوقيمته

وذلكًبخلقًوضعياتًمريحةًًنًيؤثرًعلىًالبيئةًالمدرسية،أبمواقفهًواتجاهاتهًوسلوكهًيمكنً
ًنًتنميًتقديرًالذاتًللتالميذ.أنهاًأوعالقاتًسليمةًالتيًمنًش

نًأنهًأذًمنًشتلطيفًالجوًالدراسيًالمرتبطًبالصعوباتًالتيًتواجهًالتالميًأنوترىًبيرونً
ً.(36-35صصًً،2009ً)ًسعادًمرغم،ًيساهمًفيًتحسينًوتعزيزًقدراتًتقديرًالذات

ً
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 : خالصة

ًً:منًخاللًالعرضًالسابقًيتبينًماًيلي

 : نهأتعددتًمفاهيمًتقديرًالذاتًبينًالعلماءًفمنهمًمنًعرفًتقديرًالذاتًبً-

ً ًمدرك ًعن ًأعبارة ًإو ًعن ًيعبر ًإتجاه ًوعلى ًلنفسه ًالفرد ًمنًدراك ًبه ًيقوم ًما ًعلى قدرته
وًأوًبينهما،ًأوًسالبًأنهًعبارةًعنًتقييمًالفردًلذاتهًعلىًنهايةًقطبًموجبًأوًأًتصرفات،

 .وًمجموعةًتقديراتًالفردأًوًالسيئة،أيعطيهاًالحسنةًًالتيهوًمجموعةًمنًالتقديراتً

اًيتصورهًحكمًالذاتيًكمنًمفهومًتقديرًالذاتًهوًالأويمكنًتلخيصهاًفيًًماًسبقمنًخاللً
ًيدورًحوله،ًيتأثروالذيًًنفسه،الشخصًعنً ًيتفاعلًمعًالمحيطًأًعتبارابًبما ًالفرد نًهذا

ًًالذيًيعيشًفيه، ًالتقدير ًأًماًاإوهذا ًيكون ًًا ًييجابإن ًبالفرد ًالتحدياتًوًإفيؤدي ًمواجهة لى
بالفشلًلىًالشعورًإفيؤديًبهًًنًيكونًسلبياً أًماًاا ًًوً،جتماعياالًوًلىًالتوافقًالنفسيإالوصولً

ًالنفسي ًالتوافق ًوعدم ًً،جتماعياالًوًوالهزيمة ًالدين ًورجال ًوالوالدين ًالمربين نًأفيجبًعلى

لىًتنميةًإنًيدفعواًأيجبًًطفالًوالمراهقين،رواًدورهمًالفعالًفيًتنميةًمفهومًالذاتًعندًاأليقدًا
ًالذاتًوالثقةًفيًذاتهًويجبً ًلذاتهًواحترام ًالمناخًأتقبلًالفرد ًلهم النفسيًالمناسبًنًيهيؤوا

ًللتعلمًليحذوًحدوهمًفيًالحياةًاليوميةًوالدراسية.

ًرتباطاً افيًعمليةًالتوافقًالشخصيًوكذاًيرتبطًًرئيسياً ًنًتقديرًالذاتًوفهمهاًيعتبرًبعداً إلذاًف
ًاآلًجوهرياً  ًبتقبل ًًويتأثرخرين ًاآلًجتماعيةاالبالعوامل ًنحو خرينًواتجاهاتًكاتجاهاتًالفرد

 .خرينًنحوًالفرداآل



 

 

 

 تمهيد :

 أوال: التوافق

تعريف التوافق -1    

نواع التوافقأ -2  

  خصائص التوافق -3

نظريات التوافق      -4 

 ثانيا: التوافق الدراسي

   تعريف التوافق الدراسي -1

الدراسي التوافق أبعاد -2  

الدراسي التوافق في تؤثر التي العوامل -3  

  مظاهر التوافق الدراسي -4

  مفهوم سوء التوافق الدراسي -5

  مظاهر سوء التوافق الدراسي -6

   النفسي في تحقيق التوافق الدراسي لدى التالميذ اإلرشاددور  -7

الفصل خالصة  

 

 

 

، وعوامله(أبعاده ،)تعريفه الدراسي التوافق  الفصل الرابع :
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 تمهيد :

للتعليم أهمية كبيرة في حياة اإلنسان وهو ضروري لتعديل السلوك اإلنساني إلى األفضل، 
وما كان للمجتمعات المتقدمة في عالم اليوم كل هذا التطور عبر االكتشافات العلمية 
المطردة لوال اهتمامهم بالتعليم والعملية التعليمية واألخذ منها بنصيب وافر وبنائها على أسس 

حقيق الرفاهية والحياة الرغيدة لشعوبهم، و لتحقيق ذلك التطور في حياة المجتمعات سليمة لت
وخصوصًا التوافق الدراسي لديهم للوصول إلى  مدارسفي الالتالميذ يجب االهتمام بمشكالت 

 .، ولهذا تتناول هذه الدراسة التوافق الدراسيتالميذالحالة السوية لهؤالء ال

من المهتمين بدراسة علم النفس  هتماماالالقت وال تزال تلقى  التوافق من المفاهيم التي
ويتحدد التوافق بالرجوع إلى المجال الذي يتوافق معه الفرد، ويتناول الباحث تعريف التوافق 

 الدراسي، فسنتناول بالتفصيل في هذا الفصل.

 :التوافق: أوال
:تعريف التوافق -1   

حالة التوازن والتوافق بين الفرد وبيئته وبين العمليات و الوظائف  :التوافق بمعناه العام هو
و دافع دون الوقوع في أو ازالة التوتر الناتج عن حاجة أالنفسية للفرد الناشئة عن خفض 

التي يعدل فيها الفرد سلوكه في سبيل  قوالحياة النفسية سلسلة من عمليات التواف ،صراع
شباع هذه إينتج عن حاجاته ودوافعه و قدرته ووسيلته في للموقف المعقد الذي  ستجابةاال

لكثرة  ئته ال يجد للحياة طعماً الدوافع والشخص الذي ال يستطيع التوافق السليم مع نفسه وبي
  .(334،ص1993،يونس إنتصار)محسومة توترات نفسية موصولة وصراعات غيرمن  يعانيها م

 اإلنسان هدافأساسي من أوهو هدف ، التوافقجل أمن  فالفرد يسعى طيلة حياته جاهداً 
شباع هذا الدافع إلى إفانه يقوم بنشاط يؤدي  ،و يتعرض لمثير ماأفحين يشع بدافع معين ،
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ما فشل في تحقيق التوافق ترتب على ذلك القلق و  ذاا  و لى لهذا المثير إ ستجابةاالو أ
 .(217ص ،1994 ،شيحمييوب أ) ضطراباإل

و كذلك بينه وبين  ،يسعى لتحقيق التوافق بين عناصر ذاته المختلفة أنذ ال  بد إفالفرد  
 (.200ص،2000 ،العيسويعبد الرحمن ) الذي يعيش فيه المجتمع

علماء النفس مفهوم التوافق من علم البيولوجيا كما حددته نظرية )دارون( بحيث  ستعاراوقد 
هدافه ألى إلى السلوك الذي يساعد الكائن الحي في الوصول إ لإلشارةاستخدموا التوافق 

    هدافهأتمكنه من تحقيق دوافعه و  التيالسوية الناجحة  األساليبن يكون للفرد بأوذلك 

وكذلك السلوك الذي يحاول به الفرد التغلب على  .(181ص ،1992،الكندريمحمد مبارك )
 .(334ص ،1994، يونسنتصار إ)و دافع أمام تحقيق حاجة أتقف  التيالصعوبات و العوائق 

ذا لم يحقق الفرد التوافق مع نفسه وبيئته إف ،هم مؤشرات الصحة النفسيةأو التوافق من 
فالصحة النفسية هي  نتاج عملية توافق ناجحة ، ساءت صحته النفسية و العكس صحيح

بحيث يترتب على  ،اآلخرينلى تماسك الشخصية ووحدتها وتقبل الفرد لذاته وتقبل إتهدف 
 .ذلك كله الشعور بالراحة النفسية

ن الصحة النفسية تبدو في توافق الفرد لمواقف الحياة أننا نستطيع القول وببساطة أذ إ 
يتوافق معها  نأعليه تواجهه الكثير من المواقف التي يتحتم  فاإلنسان ،معقوالً  العادية توافقاً 

  .(198، ص2000، العيسويعبد الرحمن )

وجميع  جتماعيةاالن ينسجم الفرد المتمتع بالصحة النفسية مع جميع البيئات أ شرطاً وليس 
 أنفالتوافق يجب  ،و يتعامل معهأحتى مع كل شخص يقابله  أو ،يمر بها التيالمواقف 
وموجها لها  ،على العمليات التوافقية كان الفرد مسيطراً  وكلما ،اعتباطياً وليس  نتقائياً ايكون 

 كثر تمتعاً أنه يكون إف جتماعياالومنتقيا لما يروقه ولما يماشي مستواه الثقافي ومستواه 
 .(108ص ،1998 ،سعدأيوسف )بالصحة النفسية 
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ن تكون له بعض أن كل منا البد مر ال يمكن تحقيقه ألأن التوافق المطلق أعن  عوضاً  
 .(199ص ،2000 ،العيسويعبدالرحمن )فمسالة التوافق كذلك مسالة نسبية  ،مواطن الضعف

                                                                :   نواع التوافقأ -2 
هما: ساسينأنها تندرج تحت نوعين أنواع مختلفة للتوافق غير ألى إشار العلماء أوقد   

رادته ا  التي تحدث داخل الفرد و بشعوره و  ويقصد به العمليات:   الذاتيالتوافق  - 2-1
من  عتباراتهاو قيم المجتمع  ، ليحصل على التوافق و التالئم بين رغباته وحاجاته من جهة

جل أخرى و كذلك عملية الموائمة بين حاجات الفرد ودوافعه المتصارعة فيما بينها من أجهة 
 (.17-16صص  ،1990 ،لوسياألجمال ) اإلشباع

جل أبه التعديالت التي يجربها الفرد على سلوكه من  ويقصد االجتماعي:التوافق  -2 -2
وبناء صلة سوية  ،شباع السليم للحاجات االجتماعية و تحقيق متطلبات المجتمعتحقيق اإل

القائمة بالموقف  جتماعيةاالنه فهم واستيعاب العالقات أكما ئة التي يعيش فيها الفرد، مع البي
وتقديم انفعاالت مناسبة للموقف وحسن التصرف في  ،نقصان أوو زيادة أدون تحريف 

يدخل ضمن  أن.ويمكن (249-250صص  ،1983،سعدأيوسف ) المواقف االجتماعية المناسبة
 :من التوافق منها األخرىنواع جتماعي األاالطار التوافق إ

من تحديد المصطلحات.ض بيانهوسبق للباحث  :التوافق الدراسي -أ  

و العالقة  تفاقاالويقصد به الميل النفسي المعبر عن المحبة و الود و : األسريالتوافق  -ب
(.182ص ،1992 ،الكندريمبارك ) األسرةالطيبة الحسنة السليمة بين الزوجين و بقية   

تحيط به في العمل التيويقصد به توافق الفرد لمختلف العوامل البيئية  :التوافق المهني -ج  
على مر فترات الزمن. لعلى هذه العوام أتطر  التيلتغيرات وتوافقه ل  



  التوافق الدراسي                                                                        : الفصل الرابع
 

99 
 

و التمكن أوضبطها  نفعاالتهاويقصد به قدرة الفرد على السيطرة على : نفعالياالالتوافق  -د
وتيم، )شعبان  و تزييفها وذلك تلبية لرغبات المجتمع الذي يعيش فيهأخفائها عن الغير إمن 

.(16 ص، 1999  

  :خصائص التوافق -3

 : وهي كاالتي لى ستة خصائص للتوافق،إ( 1996الباحث دمنهوري )  شارألقد 

  : التوافق عملية كلية -3-1

يتفاعل مع بيئته  حياً  نسان باعتباره كائناً لى الداللة الوظيفية لعالقة اإلإالتوافق يشير 
الخاصية المميزة لهذه العالقة الكلية،  ويعد التوافق بناء على ذلك  المحيطة بكيانه كله،

قصر التوافق على  أنكما  ،نسان وبيئته ال يعد توافقاً بين جزئيه من مكونات اإل تساقفاال
هو التفاعل  تفاقاالن إ ،غفال تجاربه الشعورية الواعية ال يعد توافقاً إالسلوك الخارجي مع 

 الكلي الشمولي بين الفرد بكليته والبيئة المحيطة به.

  : التوافق عملية وظيفية -3-2

ن نفرق بين أوهنا يجب  ساسية هي تحقيق التوازن مع البيئة،أن التوافق ينطوي على وظيفة إ
وبين  الذي ال يعدو عن كونه مجرد تكيف مادي فزيائي، ) Adaptationو التالؤم )أالتكيف 
التمييز بين  إلىوهذا ما دعا بعض العلماء  بمعناه الشامل والكلي، (Adjustment)التوافق 

بمثابة حلول تفكيكية  سلوكية مبتكرة وتوافقاً  وأنماط إنشائيةالتوافق التكيفي الذي يشمل حلوال 
 للشخصية ذات طابع مرضي ونكوص للمراحل السابقة.
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 : التوافق عملية دينامية -3-3

فالحياة ليست  يستمر ما استمرت الحياة،ولكنه  التوافق ال يتم دفعة واحدة وبصفة نهائية،
وجملة من الدوافع والحوافز يحاول الفرد  شباعها،إسوى سلسلة من الحاجات يحاول الفرد 

ن التوافق يمثل أساسها أوالدينامية تعني في  رضاءها، وعدد من الصراعات يحاول خفضها،إ
خر بعضها ذاتي واآلو ذلك النتاج الذي يتمخض عنه صراع القوى المختلفة أالمحصلة 

والقوى البيئية كذلك بعضها  خر مكتسب،كذلك فان بعض القوى الذاتية فطري واآل بيئي،
 القوى. هذهوالتوافق هو المحصلة النهائية لكل  ،جتماعيامادي وبعضها قيمي وبعضها 

   : طبوغرافية النفس إلىالتوافق يستند  -3-4

ساسي الشخصية لها ثالثة مكونات وهي النظام األن طبوغرافية أترى مدرسة التحليل النفسي 
وتطلق عليه  اآلخرينللشخصية والذي تعتبره مستودع الطاقة النفسية الذي يغذي النظامين 

وهو نظام  ،Ego)نا )داري وتطلق عليه األهو النظام اإل األنظمةوثاني هذه  (،IDالهو )
هم ما أو  ،Super Ego))األخالقيام نظمة النظوثالث هذه األ وفق مبدا الواقع، أساساً يعمل 

   فعله.   ما ينوي أو اإلداريحكام على ما يفعله النظام صدار األإيقوم به هو 

التوافق من زاوية طوبوغرافية هو المحصلة التي تنتج عن صراع جميع  أنومما سبق يتضح 
والنظام السياسي، داري م بيئية وهو في النهاية صراع بين النظام اإلأالقوى سواء كانت ذاتية 

داري في داري والنظام االخالقي للشخصية، وعندما ينجح النظام اإلبين النظام اإل وأحياناً 
 مر يصبح التوافق جليا للعيان. حسم األ

 : التوافق عملية اقتصادية -3-5 

وتستمد  ساسي للشخصية،ن مصدر الطاقة النفسية هو النظام األأيرى علماء التحليل النفسي 
بينما  يض لدى االنسان،عمليات األ نلطاقة من عمليات الهدم الكيميائية الناتجة مهذه ا

 ساسي .خران كالهما الطاقة الالزمة لنشاطهما من النظام األيستمد النظامان اآل
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ن نتيجة الصراع تتوقف على كمية الطاقة المستثمرة في إكمية الطاقة محدودة ف أنوحيث 
 األساسيوعلى سبيل المثال فإذا كان الصراع بين النظامين  كل من القوتين المتصارعتين،

ستنهار وتبدو الغلبة  اإلدارين دفاعات النظام إقوى فأ األساسيوكانت طاقة النظام  واإلداري
 . ) Wolfenden ,1999 ,pp91-98 ) األوليةللحاجات العضوية والدوافع 

 : التوافق عملية ارتقائية -3-6

 لى مرحلة النمو التي يعيشها الفرد،إال بالرجوع إالتوافق ال يمكن التعرف عليه  أنذلك 
ويتوقف  ويتخطى بأسلوبه المراحل السابقة، فالراشد يعيش توازنه مع البيئة بأسلوب الراشدين،

ن السلوك المتوافق أوهذا يعني  لى مراحل سابقة،إن ذلك يعني سوء توافق ونكوص إعندها ف
     ذا استخدم في مرحلة نمو تاليةإ مرضياً  وأ ال توافقياً  سابقة قد يعد سلوكاً في مرحلة نمو 

  . ( 9ص ، 2006 بركات،) زياد 

    نظريات التوافق :4- 

طر النظرية التي تؤمن راء مدارس علم النفس في التوافق وفقا الختالف األآهذا و تختلف 
  : بها كل مدرسة ومن هذه اآلراء

 :الطبية البيولوجيةالنظرية  -4-1

نسجة الجسم أمراض تصيب أشكال الفشل في التوافق تنتج عن أن جميع أيقرر روادها  
عن طريق  ،و اكتسابها خالل الحياةأيمكن توارثها  األمراضومثل هذه  ،خاصة المخ

و الخلل الهرموني الناتج عن الضغط الواقع على الفرد ويعد أ ،العدوى، الجروح ،صاباتاإل
 وائل .مندل من روادها األ داروين
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 :النظرية النفسية  -4-2

ال يتعدون  األفراد أني أ ،ما يتكون ال شعورياً  ن التوافق الشخصي غالباً أفرويد  عتقدإ
شباع متطلبات إفالشخص المتوافق هو من يستطيع  سلوكياتهم،سباب الحقيقية للكثير من األ

ساسية للشخصية المتوافقة و المتمتعة بالصحة ن السمات األأو  جتماعياً االهو بوسائل مقبولة 
مفتاح التوافق و الصحة  أن عتقداما يونغ فقد أنا والقدرة على الحب النفسية تتمثل في قوة األ

همية اكتشاف الذات أكد على أكما  اً النفسية يكمن في استمرار النمو الشخصي دون توقف
ن الصحة النفسية و التوافق يتطلبان أالمتوافقة و همية التوازن في الشخصية السوية أالحقيقية و 

ن الشخصية أفرويد فكان يرى  أما ،نبساطيةاالو  نطوائيةاالالتوازن و الموازنة بين موالتنا 
ن تكون مستقلة لألخرين و متفتحة أالمتوافقة هي التي يكون لديها تنظيم موجه في الحياة و 

كد على قدرة الذات على التعبير عن الحب أد عليهم ولديها القدرة على التحمل و الثقة ولق
ن تتمتع أالشخصية المتوافقة ال بد  أنكد أ ما اريكسونأبدون قلق مما قد يعقب ذلك  لألخرين
القدرة  ،حساس الواضح بالهويةاإل، التنافس، التوجه نحو الهدف ،االستقاللية ،الثقة :بما يلي
 (.86-87صص ، 1990)عبد الحميد مدحت،لفة و الحب على األ

 :النظرية السلوكية -4-3

طبقا لهذا المنظور فان نمط التوافق و سوء التوافق تعد مكتسبة وذلك من خالل الخبرات  
 ستجابةااللى كيفية إالتي يتعرض لها الفرد و السلوك التوافقي يشتمل على خبرات تشير 

 و التدعيم .ألتحديات الحياة التي تقابل بالتعزيز 

ن أو  ،متعلم اإلنسانن سلوك أمن المبادئ العامة لهذه المدرسة و التي ترتكز عليها هو 
والسلوك المتوافق و الذي يدل على سوء ، يتعلم السلوك السوي و السلوك غير سوي اإلنسان
ذا كانت العالقة بينهما سليمة ا  فلكل سلوك مثير و  ،(ستجابةاال)المثير و أ لمبد ستناداً االتوافق 
ساليب أصحاب هذه المدرسة هي مجموعة أو الشخصية من وجهة نظر  ،السلوك سليماكان 
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و التعزيز  يضاً أو السلوك الغير سوي متعلم  ،تميز الفرد عن غيره سلوكية متعلمة ثابتة نسبياً 
 (.186 ص ،2004،نبيل )سفيانيقوي السلوك بنوعيه 

  :نظرية علم النفس االنساني -4-4

الذين يعانون من سوء التوافق يعبرون عن بعض الجوانب التي  األفراد أن إلىروجرز  يشير
ن سوء التوافق أويقرر   ،تقلقهم فيما يتعلق بسلوكاتهم غير المنسقة مع مفهومهم عن ذواتهم

عن  بعيداً  نفعاليةاالببعض الخبرات  حتفاظاالفراد ذا ما حاول األإن يستمر أالنفسي يمكن 
و توحيدها كجزء من الذات التي أستحالة تنظيم هذه الخبرات وا ،و الوعيأدراك مجال اإل

من التوتر و  ن يولد مزيداً أنه أالفرد و قبوله لذاته وهذا من ش فتقارال تفكك و تتبعثر نظراً 
   :ن معايير التوافق تكمن فيما يليأسى وسوء التوافق ويقرر روجرز األ

 بالحرية . اإلحساس -

 االنفتاح على الخبرة.. -

 الثقة بالمشاعر الذاتية . -

 :جل تحقيق التوافقأماسلو اكد على عدة معايير من  أما

 للواقع.الفعال  اإلدراك -

 قبول الذات . -

 التلقائية . -

 التمركز حول المشكالت كلها. -

 .اآلخريننقص االعتماد على  -

 الذاتي. ستقاللاال -

 (.88-89صص  ،1990 ،الحميد مدحت)عبد تقديرها  أو باألشياء األعجابتجديد  ستمرارا
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: جتماعيةاالالنظرية   -4-5  

ن الطبقات أنماط التوافق حيث يوضح أن هناك عالقة بين الثقافة و أيرى روادها  
الدنيا  جتماعيةاالالطبقات  أربابحيث صاغ  ،في المجتمع تؤثر في التوافق جتماعيةاال

ن أهذا في حين  ،قليال لعالج المعوقات النفسية ظهر ميالً أكما  ،مشاكلهم بطابع فيزيقي
قل لمعالجة أ ظهر ميالً أو  ،العليا و الراقية تصوغ مشاكلهم بطابع نفسي جتماعيةاالالطبقات 

 ردليك". ،دنهام ،شهر روادها فيرزأومن  ،المعوقات الفيزيقية

همية من األال محصلة تفاعل بين تلك القوى الثالث و على ذلك إنسان ما هو ن اإلأبما 
 مع محاولة التوفيق بينهما بصورة متكاملة. عتباراالبمكان ان نضع القوى الثالثة في 

:ي مدرسة التحليل النفسي أر  -4-6  

 المنفذنا( بمثابة المدير ن التوافق السوي يتحقق عندما تكون )األأترى هذه المدرسة 
على( ويتحكم فيها نا األن الفرد الذي يسيطر على كل من )الهو( و )األأي أللشخصية 

سرها وما لها أويدير حركة التفاعل مع العالم الخارجي تفاعال يراعي فيه مصلحة الشخصية 
ما أوسوء ويتحقق التوافق  نسجامااليسود  تزانانا( لوظائفها بحكمة و )األ وبأداء ،من حاجات

العالم  أو( األعلىالنا لو )ألهو( لكبر مما ينبغي من سلطانه )أنا( عن قدر ذا تخلت )األإ
 (.27ص ،1988 ،هول )كالفنوسوء التوافق  نسجاماال نعدامالى إالخارجي فان ذلك يؤدي 

  :اإلنسانيةي المدرسة أر  -4-7

ن مفهوم الذات هو المفهوم المحوري في بناء الشخصية و كذلك في أنسانية ترى المدرسة اإل
وتقبل الذات ، يعبر عن الصحة النفسية و التوافق النفسي جابيإلياالتوافق و مفهوم الذات 

ن مفهوم أفي حين ، في تحقيق التوافق ساسياً أويعد عامال  ،خرينبول اآلقيرتبط بتقبل و 
لى إن تطابق مفهوم الذات المثالية يؤدي أكما  الذات السلبي يعبر عن عدم التوافق لدى الفرد

عبد العزيز )لى القلق و التوتر وسوء التوافق إيؤدي  وعدم التطابق ،التوافق و الصحة النفسية
 (.43ص ،2005 ،لنبالس
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 الدراسي: ثانيا: التوافق

 . تعريف التوافق الدراسي -1

عملية تغير وتغيير والدارس يبدو في هذا "الدراسي بأنه  التوافق :دسوقيويعرف كمال 
أي  –أن يتغير ال أن يغير الموقف التوافقي أكثر من أي موقف آخر وكأن عليه وهو دائمًا 

 (341ص ،1974 ،دسوقيكمال ) "أنه ال بد أن يتكيف

حالة نفسيه معينة يصل إليها "التوافق الدراسي بأنه ( 1999)سحق حسن جامع إويعرف 
المستمر مع البيئة المدرسية، الممثلة في العالقات  نسجامواالالفرد نتيجة عالقة التوازن 

 ستثماراال، جتماعياالالحميمة مع اآلخرين، المشاركة اإليجابية في النشاط  جتماعيةاال
اإليجابي نحو مواد  تجاهواال، ستذكاراالالجيد ألوقات الفراغ، إتباع الطرق الصحيحة في 

 .(44ص ،1999 سحق حسن،إ) جامع  "الدراسة والعمل المدرسي عموماً 

التوافق المدرسي على أنه :" توافق الفرد مع مدرسته، فيشعر  ويعرف الدكتور صالح مرحاب
بأن مدرسيه يحبونه ويستمتع بزمالة أقرانه، ويجد أن العمل المدرسي يساير مستوى نضجه 

 .وميوله، وهذه العالقات الطيبة تتضمن شعور الفرد بأهميته وقيمته في المدرسة"

وافق الدراسي هو في األساس إلى أن الت ) Crow & Crowيشير كل من كرو وكرو )
نما يكون بالرجوع إلى البيئة المدرسية ومحاولة الوصول إلى حالة االتزان مع  توافق نفسي وا 
عناصرها الطبيعية واالجتماعية وتحقيق درجة عالية من الكفاءة فيها، و أنه ال يمكن اعتبار 

الحياة خارج المدرسة، على توافق الطالب مع الخبرات المدرسية جزءًا منفصاًل عن توافقه مع 
الرغم من أن نجاح الفرد في المدرسة يتأثر بمدى مالءمة المنهج المدرسي واالتجاه نحو 

 التربوي الذي تتيحه المدرسة. اإلرشادالمعلمين ونوعية وحجم 

نه حالة تبدو في العملية الديناميكية أب" : في تعريفهما للتوافق الدراسي ييتفق عوض و الزياد
يقوم بها الطالب الستيعاب مواد الدراسة والنجاح فيها وتحقيق التواؤم بينه وبين التي  المستمرة
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و الثقافية  جتماعيةاال واألنشطةساتذة والزمالء و)األ ساسيةبيئته المدرسية ومكوناتها األ
 (.4ص ، 2002 )بيكر وسيرك،والرياضية ومواد الدراسة والتحصيل الدراسي("

المحصلة النهائية  ": التوافق الدراسي هو أن إلى( 1998) وبلفقيهبينها يشير الشربيني 
خرى بما يسهم أميكية البناءة بين الطالب من جهة ومحيطه المدرسي من جهة للعالقة الدينا

هم المؤشرات الجيدة لتلك العالقة في أفي تقدم الطالب و نمائه العلمي والشخصي، وتتمثل 
معها، والقيام  نسجامواالوالرضا والقبول بالمعايير المدرسية  في التحصيل العلمي، جتهاداال

 .(7ص، 1998، وبلفقيه)الشربيني  "بما هو مطلوب منه على نحو منظم ومنسق

عالقات جيدة  إقامةالعملية التي يتم بموجبها  نهأب( التوافق الدراسي Arkoffيتعرف اركوف )
نحو المدرسة وتنظيم  اإليجابيوزمالء، كما يتضمن االتجاه  أساتذةمع المحيط المدرسي من 

 .(35ص  ،2001 العتيبي،مون أ) وطريقة االستذكارالوقت 

شباع إعن  الناشئةنه " السلوك السوي للطالب في مواجهة المشكالت أويعرفه الصفطي ب
بناءة مع زمالئه  جتماعيةاقامة عالقات إحاجاته النفسية واالجتماعية وتحقيقها من خالل 

علي ) "والثقافي جتماعيواالالنشاط المدرسي  ومدرسيه ومدرسته ومساهمته الفعالة في
 .(21ص ،1997سمري،األ

المحصلة النهائية للعالقات  الا إالتوافق الدراسي ما هو  أن( 1998) نيحمد الشربيأ ويضيف
خرى بما يسهم في أالديناميكية البناءة بين الطالب من جهة وبين محيطه المدرسي من جهة 

 جتهاداالهم المؤشرات الجيدة لتلك العالقة في أتقدم الطالب ونمائه العلمي والنفسي وتتمثل 
معها، والقيام بما هو  نسجامواالفي التحصيل العلمي، والرضا والقبول بالمعايير المدرسية 

شخصية ئالعالقات البي مطلوب منه على نحو منظم ومنسق وكذا الرغبة في توثيق
 .(7ص ، 1998 الشربيني،زكريا ) بها ستمتاعواال
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عقلي وبعد  بعد : فيعتبر التوافق الدراسي قدرة مركبة تتوقف على بعدين (2001)ما الشاذليأ
نسانية من خالل تعامل التلميذ مع إ، فهو يتوقف على كفاية انتاجية وعالقات جتماعيا

 .(53ص ،2001الشاذلي،عبد الحميد ) نشطة التربوية والتعليميةالمدرسين واأل

والحكم على درجة توافقه  للتلميذ بناًء على التعريفات السابقة يمكن النظر إلى التوافق السوي
، بمعنى أن التوافق جتماعيةواالممثلة في جوانبها الطبيعية المدرسة الدراسي من خالل بيئة 

ممثلة في مدرسته االجتماعية داخل  تلميذالدراسي ينبغي التعرف عليه من خالل حياة ال
لعمله  لتلميذعالقته بزمالئه وأساتذته من ناحية، ومن ناحية أخرى التعرف على كيفية أداء ا

حالة معينة يصل إليها الفرد، وذلك تبعًا "لتوافق الدراسي بأنه األكاديمي وعليه يمكن تعريف ا
خرين مما والتناغم مع الكلية، والمتمثلة في العالقة الوطيدة مع اآل تساقوااللعالقة التوازن 

، جتماعياالفي النشاط  بإيجابيةلى المشاركة إلى التوافق النفسي السوي والذي يؤدي إيقود 
تباع الطرق الصحيحة في   ."نحو مواد الدراسة تجاهواال، ستذكاراالواستثمار أوقات الفراغ، وا 

 أبعاد التوافق الدراسي: -2

 وذلك على النحو اآلتي: التالميذ يحاول الباحث فيما يلي تحديد أبعاد التوافق الدراسي 

فراغه مع زمالئه ويميل المتوافق هو الذي يقضي وقت التلميذ   العالقة بالزمالء: -2-1
إلى االشتراك معهم في القيام بأي عمل جماعي و يكون محبوبًا لديهم وله صداقات قوية 

الذي ينتقده زمالئه كثيرًا وال يهتم التلميذ غير المتوافق فهو  التلميذأما  ،معهم ومندمج معهم
ال يميل إلى االشتراك بهم ويشعر أنهم ال يفهمونه وال يقدر آرائهم وهو غير المحبوب بينهم و 

 في أي عمل جماعي.

كانت داخل  مع بعضهم البعض سواءً  تالميذأن عالقة ال : يذكر عمر عبد الرحيم نصر اهلل
قاعة الدراسة أو خارجها تنعكس بصورة واضحة في تفاعلهم وتعاملهم مع بعضهم البعض 
أثناء قيامهم باألنشطة التعليمية المختلفة التي تطلب منهم بجزء من العملية التعليمية 
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والتربوية، فقد يكون هذا التفاعل تفاعاًل إيجابيًا يأخذ مظاهر الحب والزمالة والتعاون 
شاركة والمنافسة الشريفة والعمل النافع والمنتج، وقد يكون ما يحدث من تفاعل تفاعاًل والم

سلبيًا يأخذ مظاهر الكراهية والفرقة والتشاجر والمنافسة الهدامة، وفي كلتا الحالتين فإن 
يكون لها األثر األكبر على المدى القريب والبعيد فيما  تالميذالعالقات التي تنشأ بين ال

عليه مستواهم التحصيلي والتعليمي الذي يؤثر بصورة واضحة على تحديد مستقبلهم سيكون 
  وتعلمهم، حيث من الممكن أن تؤدي هذه العالقات إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي

 .(110ص ،2004 عبد الرحيم نصر اهلل، )

المتوافق هو الذي يحب أساتذته ويرى العالقة بينه وبينهم  تلميذال  العالقة باألساتذة: -2-2
، و ال يجد وف والنفور  ويشعر بإخالصهم نحوهتسودها روح المودة واالحترام وليس الخ

صعوبة من ناحيته في االتصال بهم والتحدث إليهم، ويرى فيهم مثاًل يحتذى به، وهو 
غير المتوافق هو الذي يشعر نحو أساتذته بالخوف وال يستطيع  تلميذمحبوب منهم. وال

، ويشعر بحاجز كبير يفصل بينه وبينهم، مدرسةاالندماج معهم إذا كانوا في رحلة خارج ال
 كما ال يشعر نحوهم بالوالء.

عالقة األساتذة بطالبهم تلعب دورًا رئيسيًا في إلى أن  أبو حطبتشير آمال صادق وفؤاد 
ونجاح األستاذ في تأديته  ،يات الدراسية وفي تنمية السلوك االجتماعي للطالبتقدم العمل

فقاعة الدراسة ليس  لمهمته وتحقيق األهداف التعليمية يتوقف على نجاح أو فشل تلك العالقة
وتؤكد هذه الحقيقة أهمية العالقة بين  ،إال صورة مصغرة من أي جماعة بشرية كما قلنا

بات ذلك في نفس الوقت، وتكمن تلك الصعوبات في كيفية فهم الطالب واألساتذة وصعو 
 ص ،2004أبـوحطب ،فؤاد صادق و آمـال ) األستاذ لدوره وقيامه به في نطاق السلطة المخولة له

                                    .(726-725ص

المتوافق هو الذي ينتمي غالبًا إلى جمعية أو  تلميذال  أوجه النشاط االجتماعي: -2-3
، ويقوم في كثير من األحيان باالشتراك في تنظيم الحفالت المدرسةفريق رياضي داخل 
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الغير متوافق فهو الذي  تلميذأما ال ،المدرسةالعامة والمسابقات والرحالت واأليام الرياضية ب
 .ال ينتمي إلى أي جمعية أدبية أو رياضية أو ثقافية

يرى فرج عبد القادر طه،  أن األساتذة الذين يعتمدون في  تدريسهم على التفاعل االجتماعي 
 .( 62، ص1999فرج عبد القادر طه،  ) بينهم

، ويتيحون فرصة للنقاش المتبادل، كانت طريقتهم في  وبين الطالب بعضهم البعض -2-4
زالة لما يعتريها من غموض وارتفع التعليم أجدى، إذ يزداد الطالب فهمًا للمادة المدروسة  وا 

 دافعهم في نفس الوقت نحو تحصيلها.

الذي يؤمن بأهمية المواد  تلميذالمتوافق هو ال التلميذ  االتجاه نحو مواد الدراسة: -2-5
غير المتوافق هو الذي  تلميذالتي يدرسها، ويجدها مشوقة كما أن ميوله نحوها ال تتغير وال

رسها تافهة ودراستها مضيعة للوقت وال يقتنع بأهميتها كما أن ميوله يرى أن المواد التي يد
 نحوها تتغير بسرعة، ويرى فيها عبئًا ثقياًل.

المتوافق هو الذي يستطيع تنظيم وقته والسيطرة او التلميذ الطالب تنظيم الوقت:   -2-6
على خطة مرسومة، وهو يدرك أهمية  عليه، فيقسمه إلى أجزاء للمذاكرة وأخرى للترفيه، بناءً 

الوقت وقيمته، والطالب غير المتوافق هو الذي يسير في عمله حسب الظروف الخارجية 
والطارئة، والذي ال يستطيع السيطرة على وقته وتنظيمه، بحيث ال يستطيع مقاومة إغراء 

 الظروف الخارجية ويضيع جزءًا كبيرًا منه في أعمال ال فائدة منها.

المتوافق هو الذي يستطيع تنظيم دروسه تنظيمًا يمكنه من  لتلميذا طريقة االستذكار: -2-7
عمل ملحقات أو ملخصات لكل مادة ويستطيع أن يستخلص النقاط المهمة في أي موضوع 

غير المتوافق هو غير المنظم في تنسيق  تلميذوال ،بشكل يسهل عليه عملية االسترجاع
 االسترجاع.دروسه ويجد صعوبة في الفهم و 
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 : بعاد الثالثة التاليةعبد اهلل لبوز فركز في دراسته على األ ماا أ

 : جتهادواالالجد  -أ

جده واجتهاده في حياته  لعل من بين المؤشرات الهامة والدالة على التوافق الدراسي للتلميذ
قوة الدافع تتميز بين  أنذ إ، ويختلف التالميذ على حد فروقهم الفردية في المؤشر، الدراسية

هدافهم التي يريدون الوصول أالتالميذ ومدركاتهم وتصوراتهم للدراسة واتجاهاتهم نحوها، وكذا 
 و في غيرها.أليها، وما يحققونه من نجاح في الدراسة إ

زاء عالقات التلميذ بمحيطه الدراسي، إويعتبر التوافق الدراسي جملة من المواقف تحدد 
جتهاد صورة واضحة لها، خالل تفاعله مع هذا المحيط تتخذ من الجد واإلمن  وتتضح بارزةً 

لى إتكون بقدر دافع التلميذ واهتمامه وال تقتصر على حياته الدراسية فحسب بل تتعدى ذلك 
 حياته العامة.

المستقبل وهو ما يصبو  إلىالنجاح والطموح  فيعن رغبته  جد التلميذ واجتهاده يعبرن إفلذا 
نسان الصالح( المزود هدافه وغاياته من تكوين الفرد )المواطن واإلأليه مفهوم التربية في إ

 ىبالمعارف والخبرات والمهارات التي يستغلها في الحل مشكالته الخاصة والعامة بل وحت
 .( 95ص ،2002 )عبد اهلل لبوز،مشكالت غيره 

 : ذعاناإل -ب 

المدرس  أنذ إساليب التربية في البيت، أعن  التربوية ال تختلف كثيراً  بأساليبهان المدرسة إ
بالخبرات التي  من البيت مزوداً  يأتيب بالنسبة للتلميذ من جهة، والتلميذ يتخذ صورة األ

تى من أهو كغيره  ن يكون مدرساً أن المدرس قبل أخرى، حيث أتلقاها من والده من جهة 
المنزلية  خلفياتهبويه، وكل منهما )المعلم والتلميذ( يسقط ال شعوريا أسرة وله عالقات بين أ

عما عليه  ال تختلف كثيراً  شكاالً أذعان سرية، من هنا تتخذ عمليات السيطرة واإلومشكالته األ
 .(97ص ،2002)عبد اهلل لبوز،خارج القسم
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 : العالقة بالمدرس -ج

ن التصورات والمدركات عند التلميذ والتي تنمو عن طبيعة العالقات الموجودة بين التالميذ إ
ن التواصل بين الطرفين أهم العوامل المؤثرة في التوافق الدراسي ذلك أو المدرسين لهي من 

ن أهم المكاسب للمدرس الناجح في القسم الدراسي أنه لمن أذ إيتحدد بفعل هذه التصورات 
ذا تميز هذا المدرس إ الا إن ذلك الدور الشاق ال يكون قاته جيدة مع تالميذه، ألتكون عال

الذي تتكامل فيه  بصفات تؤهله إلقامة تفاعل موثر في حياة التلميذ الوجدانية، هذا التميز
ن ينسج عالقات جيدة مع تالميذه، أطار الذي يستطيع من خالله نواحي شخصيته في اإل
طفال، وتختلف نسب المعلم الرفيع هو من يستطيع حب األ أن ىإلفقد خلص )سيموندر( 

  .الحسنة جتماعيةاالالتفاوت بين المعلمين ونجاحهم في العالقات 

الشخصية  ستبيانافي  دىؤ ين المعلم الناجح أ( في دراسة مفصلة 1943كد)دودج،أذ إ
قل تعرض للخوف أرادة في تحمل المسؤولية كما كان ا  و  جتماعيةاالفي العالقات  رتياحاا

 نجاحاً  األقلالقرارات من المعلم  تخاذافي  ابطاً ر و  األخرين آلراء ستجابةاكثر أوالجزع و 
 .(101ص ،2002 )عبد اهلل لبوز،منه

 العوامل التي تؤثر في التوافق الدراسي: -3

إلى أن من أهم شروط ، ويشير حامد عبد السالم زهرانتحقيق مطالب النمو:  -3-1
النفسي، تحقيق مطالب النمو النفسي السوي في جميع مراحله وبكافة مظاهرة  إحداث التوافق

ومطالب النمو هي األشياء التي يتطلبها النمو النفسي  ، )جسميًا وعقليًا وانفعاليًا واجتماعيًا(
للفرد والتي يجب أن يتعلمها حتى يصبح سعيدًا وناجحًا في حياته، أي أنها عبارة عن 

التي تحدد خطوات النمو السوي للفرد، ويؤدي تحقيق مطالب النمو إلى  المستويات الضرورية
 .(38ص ،1997،زهران حامد  ( سعادة الفرد
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يذكر عبد المجيد سيد أحمد وزكية أحمد الشربيني،  إلى الضرورة التي يشعر بها المراهقون 
النفسية أثناء من الجنسين في تعلم بعض األمور بطريقة مقبولة اجتماعيًا، تيسر لهم الراحة 

أزمات المراهقة، مما يترتب عن ذلك سهولة التكيف مع مشكالت هذه الفترة من النمو، كما 
ييسر لهم نوعًا من السهولة في مقابلة مشكالت المراحل التالية، ومطلب النمو يقصد به 

 .المطلب الذي يظهر في فترة ما من حياة اإلنسان

شعور الفرد بالسعادة وأدى إلى النجاح في تحقيق  والذي إذا تحقق إشباعه بنجاح، أدى إلى
) أحمد عبد المجيد سيد و  مطالب النمو المستقبلة، مع مطالب المراحل التالية من الحياة

 .(108-107ص ،1998 الشربيني زكية أحمد،

ويشير سعد جالل،  إلى أن إشباع الدوافع  يتوقف على مدى إشباع دوافع السلوك:  -3-2
إشباع حاجته و تأكيد ذاته عن طريق إشباع الحاجات األخرى، الفسيولوجية تكيف الفرد و 

منها واالجتماعية، واألدوار المختلفة التي يلعبها الفرد في حياته، في أثناء تفاعله مع بيئته 
المادية واالجتماعية تتمثل في األهداف والطرق التي ميزها في مجال حياته على أنها تساعد 

حاجة، وتبعًا لذلك تتوقف سعادة الفرد وتكيفه السليم على مدى كفاية الذات على إشباع هذه ال
إال أنه قد تعترض سبيل  ،في إشباع حاجاتها بما يتفق والواقع، وما يتوقعه المجتمع والفرد

الفرد عقبات تحول دون إشباع هذه الحاجة، فيختل توازن تكيفه ويؤدي به هذا إلى التعاسة 
  إلى ذلك من األعراض التي تدل على عدم تكيفه واختالل اتزانهوالشعور بالنقص، وما 

 .(349ص ،1968 )سعد جالل،

يحدد حامد عبد السالم زهران، الشروط التي تحقق التوافق النفسي ومن ثم التوافق الدراسي 
ومنها إشباع دوافع السلوك وحاجات الفرد، وهذه من أهم العوامل المباشرة إلحداث التوافق 

الدافعة للسلوك بصفة عامة من الموضوعات المهمة  القوى أويعتبر موضوع الدوافع  ،النفسي
في علم النفس ألن دوافع السلوك بطبيعة الحال تفسره، إن المعالج النفسي يريد أن يعرف 
الدوافع وراء المرض النفسي، ورجل القانون يود أن يضع يده على الدوافع وراء السلوك 
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أن يضع دوافع وميول التالميذ وحاجاتهم للسلوك، والفرد نفسه ينبغي الجانح، والمربي ال بد 
 .(38ص ،1997 زهران،حامد ) أن يفهم دوافع سلوكه السوي أو المنحرف

دراكها بواسطة اآلخرين: -3-3 ويشير طلعت  أن يعرف الفرد نفسه أو إدراك الفرد لذاته وا 
منصور وآخرون، إلى الصعوبة التي قد تبدو إلدراك الفرد ذاته بدقة مثلما يدركه اآلخرون 
وأن تتطابق مالحظة اثنين في إدراكهما لفرد ثالث. وبالرغم من عدم وجود الموافقة المطلقة 

وصف يمكننا أن نتوقع درجة من التوافق بين المالحظين األكفاء يمكن قياسها عند قيامهم ب
 شخصية أحد األفراد. 

دراك وما يهمنا هو داللة وأهمية درجة الموافقة واإل تساق بين كيفية إدراك الفرد لذاته، وا 
 .(435ص ،1984 )منصور طلعت وآخرون، األخصائيين المدربين له

البيئة النفسية للفرد بأنها النفس البشرية، وكيف يستطيع الفرد أن  : يحدد مصطفى فهمي 
وال شك أن مفهوم الذات يلعب دورًا مهمًا في  ،ويسيطر عليها، ويتحكم في مطالبهايسوسها 

ن فكرة المرء عن نفسه هي النواة  توجيه سلوك الفرد وجهة اجتماعية يتقبلها اآلخرون، وا 
 الرئيسة التي تقوم عليها شخصيته كما أنها عامل أساسي في تكيفه الشخصي واالجتماعي، 

-13ص ص ،1978 ،فهميمصطفى )لهإدراكات الفرد لنفسه وتقييمه  مجموعتتكون من  فالذات

15) .                         

مدى ارتباط الصحة العقلية  ،ويرى إبراهيم أحمد أبوزيد تقبل الذات والتوافق: -3-4
والنفسية بالنظرة الموضوعية إلى الذات وتقبل الذات فحاول البعض أن يأخذ مدى توافق الفرد 
مع ذاته كمعيار للتمييز بين السلوك السوي وغير السوي ولهذا نجد أن تقبل الفرد لذاته 

دراك قدراته وتقبله حدودها كذا تقبله لآلخرين وتقبل الفروق الموج ودة فيما بينهم كل هذا وا 
 .(213ص ،1987 ،أبوزيدــم أحـمد ي)إبـراهيعد من مالمح السلوك السوي والشخصية المتكاملة
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 ستجابةاالأن الشخص المرن هو الذي يستطيع : سحق حسن جامعإويذكر  المرونة:-3-5
للمؤثرات الجديدة والطارئة بدرجة مالئمة بعكس الفرد الذي يتسم بالجمود وعدم المرونة فهو 
ال يتقبل التغيرات التي تطرأ على حياته مما يؤدي إلى اختالل توافقه مع اآلخرين خاصة إذا 
انتقل إلى بيئة جديدة يختلف أسلوب الحياة فيها عن تلك التي تعود عليها ومارسها، فتوافق 

 .(44ص ،1990 سحق حسن جامع،إ) لفرد يصبح سهاًل كلما كان الشخص أكثر مرونةا

 : مظاهر التوافق الدراسي -4

نه حالة تبدو في العملية أب: كما ذكر عوض والزيادي في تعريفهما للتوافق الدراسي
مواد الدراسة والنجاح فيها وتحقيق  ستيعاباللالديناميكية المستمرة التي يقوم بها الطالب 

ساسية فالحكم على التلميذ من خالل هذه التواؤم بينه وبين بيئته المدرسية ومكوناتها األ
فيمكننا  التي يتصف بها في العملية التعليمية،على السلوكات والمظاهر  عتمادواالالمكونات 

  : المظاهر التاليةهم أم ال من خالل أ الحكم على التلميذ متفوق دراسياً 

 يتمتع بصفات سلوكية ودراسية توافقية. 1-

 يواصل التفاعل مع الحصة الدراسية . -2

 يركز انتباهه وجميع حواسه باتجاه المعلم. -3

 .والتعاون واالتزانيشعر بالرضا  -4

 بالهدوء والتركيز داخل الصف . يتميز -5

 يشارك زمالئه في النشاطات الثقافية. -6

 مؤشرات خارجية. أيةتلفت انتباهه  ال-7

 الدراسية.جميع مستلزمات الحصة يحضر  -8

 سؤال يطرحه. أيجابة على يستأذن من المعلم قبل اإل -9
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 ن يأذن له المعلم.أحجرة الدراسة قبل  ال يغادر -10

 يتحدث داخل حجرة الصف مع زمالئه. ال -11

 .يتقيد بتعليمات معلمه -12

 ية في وقتها المحدد.يحضر للحصة الدراس -13

 يحاول عدم التغيب عن دروسه. -14

 عليه.ي سؤال يطرحه ألى إ وفكريا   ذهنيا   مهيأيكون  -15

 . االمتحاناتيعتمد على نفسه في  -16

 .واثق من نفسه ومعلوماته -17

 مانة وصدق.أيؤدي واجباته الدراسية في  -18

 .ودراسيا   واجتماعيا   متوافق نفسيا   -19

 له صداقات ناجحة وسليمة داخل وخارج الصف. -20

 .(16ص ،2011،بن دومة زبيدة ) ليهإللوصول  مامه ويسعى جاهدا  أيضع هدفه  -21

 : مفهوم سوء التوافق الدراسي -5

هناك بعض المشكالت التربوية التي تواجه المدرسة الحديثة في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها 
 ستأثرتاوالتي  سوء التوافق الدراسي" بين هذه المشكالت مشكلة "على الوجه األكمل، ومن 

المربين واآلباء والطالب على حد سواء، لما لها من آثار سلبية خطيرة على المجتمع  هتماماب
 .وتردي نتائج العملية التربوية الطاقات المادية والمعنوية، هدارتتمثل في إ

عاد يصعب حصرها، فبعض العوامل قد تكون ، متعددة األبسوء التوافق الدراسي ومشكلة
واضحة للذين يعايشون الطالب ويالحظون سلوكه وتصرفاته، وبعضها اآلخر تخفى عليهم 
ألنها تعمل بشكل غير مباشر، وتتركز عند صاحب المشكلة إما ألسباب شخصية أو عائلية 

إذا ما توافرت  أو بيئية، وعلى الرغم من تشعب أبعاد المشكلة إال أنها ليست مستعصية،
 .الجهود المخلصة والتعاون المثمر بين البيت واإلدارة التعليمية
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ومن بين تعريفات هذا  معظم المنشغلين بالتربية وعلم النفس بهذا الموضوع، هتماولذلك 
 : الموضوع التالي

عدم قدرة الطالب  : نهأ( فيعرفان سوء التوافق الدراسي ب2009يرى عبد العزيز وعبداهلل )
وعدم قدرتهم بإقامة التسوية والتنظيم  بتمثل العملية التربوية والمفاهيم والمعارف المدرسية،

لذا فهم ال  بصورة صحيحة لمعطيات هذه العملية، ستجابةاالجل ألقدراته وقواه النفيسة من 
وعدم التوافق  لى النجاح،إالمواقف بأسلوب سليم يؤدي و مواجهة أيستطيعون حل المسائل 

 اتخاذو ألى التسرب المدرسي إو ألى الفشل المدرسي إما إفي هذه الحالة يقود المراهق 
 .(27ص ،2009 ) المعايطة والجغمان، تجاههااالمواقف العدوانية 

نه" تلك المشكالت المدرسية التي قد أ( فتعرف سوء التوافق الدراسي ب2001) ما نوال عطيةأ
رتباك النفسي في المواقف و بأخرى وتسبب له الحيرة واإلأالمراهق وتؤثر فيه بصورة  يواجهها

 ومع الزمالء والمعلمين ". التعليمية الجديدة والمواد الدراسية المختلفة،

مكاناته ا  الشعبة التي تناسبه والتي تتالءم مع قدراته و  ختياراوهو عدم مساعدة المراهق في 
مور والمسببات لعدم التوافق الدراسي وتعثره العلمي هم األأفهو من  والنفسية، نفعاليةواالالعقلية 

     .  ( 67ص ،2011 ،دومة بن زبيدة)خرىاأل مواقفه الحياتية لىإثاره السيئة آوالذي قد يمتد وينتقل 

قدرة التالميذ والطالب على تحصيل ن عدم التوافق الدراسي هو عدم أويرى الباحث 

 سيرالتلميذ التي تعيق   يواجهها يوالمعارف وسببه تلك المشكالت المدرسية التالمعلومات 
وذلك بسبب عدم التوجيه السليم للمواد التي تالئم قدرات هذا  ،وأبعادهاالعملية التعليمية 

 الفرد.
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 : مظاهر سوء التوافق الدراسي -6

و  ،قوانين الجماعة ومعاييرها ن سوء التوافق المدرسي يتمثل في عجز الفرد عن مجاراتإ
          عجزه عن عقد صالت جديدة ومرضية مع من يعاملهم يوميا كزمالئه في المدرسة

 (.77ص ،1976 ،آخرون)صباح باقر و 

ذا كان التلميذ يعاني حالة من حاالت سوء التوافق الدراسي مما يؤثر على تكوينه النفسي إف
  :  استجابات سلبية تتمثل فيما يلي وأعموما و يترتب على ذلك اضطرابات 

مواضيعها ن االنتباه هو القدرة على توزيع الفعالية النفسية على إ: نتباهعدم اال  -6-1
التغلب  بحيث ال يستطيع نتباهاالفالتلميذ يجد صعوبة كبيرة في  ،في الزمان و المكان معا

مرات عديدة و يتضح  نتباهاالوما نراه من حاجة للمعلم لتذكير تالميذه بضرورة  ،عليها
حيث يجد صعوبة في تتبع التمارين  بدروسه، هتمامهالدى الطفل في عدم ضعف االنتباه 

             .سئلةجابة على األو اإلأعلى حل المسائل  يعين التذكير فاالنتباه ،المدرسية

خطر مظاهر أ عتبارهااب نطواءاالطباء النفسانيون ظاهرة درس األ لقد االنطواء:  -6-2
نه أكما ، قرانهأن الطفل المنطوي غير قادر على تكوين صداقات مع أذ يرون إ ،سوء التوافق

الصمت خالل  إلىخر فنجده يركن آنشاط  أي وألعاب الجماعية في األ هاماً  ال يتخذ مركزاً 
 وأ أن يقر أال يستطيع  ألنهو هذا  ،خرى كالخجلأ ضطراباتاوقد عان من  ،مناقشة حرةي أ

وال يقف المشكل عند  ،من بعض التالميذ كبر سناً أنه أو أيكتب بدرجة ترضي المجموعة 
و السير العادي  ،الميال للعزلة يسبب مشاكل للمعلم وأن الطفل المنطوي أهذا الحد بحيث 

و هو يعبر عن  جتماعياالدليل على نقص النمو  نطواءالان هماله ألإمع ذلك ال يجوز 
 (.230ص  ،1969 ،)مصطفى فهميقصور في الشخصية 

ولى من ن شخصية الطفل تتكون في السنوات األإ: ضعف الثقة في النفس -6-3
و  جتماعياالسري سوي مما يساعد على التوافق حياته فقد تكون سوية حينما يكون الجو األ
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و تظهر لديه  ،سري مضطربات فشخصية الطفل مفككةذا كان الجو األإما أ المدرسي
و عدم  ،معدم القدرة على التفكير السليو  الخجلو  اللسان نعقادااضطرابات في السلوك و 

الشعور بالنقص و ضعف  وزيادة الخوف و التردد وكل هذه السمات تسمو فيها عادةً  الجرأة
 الثقة بالنفس.

في البيت ن مسالة الفروض التي تعطى للطالب لينجزها أ: عدم القيام بالواجبات -6-4
لكن عدم فهمه لقيمتها و عدم مشاركته في انجازها تجعله ينظر اليها  ،لة هامة جداً أتعد مس
الشيء  ،الكافي هتماماالوال يعيرها  ،نه قد يهملهاإو بالتالي ف نها تفرض عليه فرضاً أعلى 

ن يشارك أن يفهموا المقصود منها لهذا يجب أولياء بدورهم الذي يجعل من العسير على األ
نه إعطائه الفروض فإن الطفل عند هميته ألأجل فهم أالتلميذ في تعيين العمل المدرسي من 

الوقت و يوبخ  يأتيفال يهتم بها حتى  ،نها سوف تمنعه من الراحة و اللعبأال يبالي يرى ب
 .(234ص ،1969 ،مصطفى فهمي) عليها

 نقطاعاهو يعني و  التوافقن المدرسة من عالمات سوء يعتبر الغياب ع :الغياب -6-5
 األسريالجو  :لى الغياب منهاإوهناك مؤشرات تؤدي ، كامالً  الطالب عن المدرسة يوماً 

المنهاج و طرق التدريس و عدم تناسب التعليمات لقرارات و ميول الطالب لذا  المضطرب
 يفضل البقاء في الشارع حيث يعمل ما يشاء.

 مأساةن الرسوب معقد وغامض و صعب التحديد و هو إ :الرسوب المتكرر -6-6
لى نتائج سيئة تبين القيمة إشخصية و عائلية خطيرة ينتج عنها صراع و قلق كما تؤدي 

التي تربط العمل الذي قام به الطالب حيث يشعر كل من الطالب و عائلته لسوء التوافق 
خرى ينتج أومن جهة  ،جهة سرة منهمال األا  لى نقص المهارات و إالمدرسي و الذي ننسبه 

ن العلماء اتخذوا هذا المفهوم كالرسوب أالسنة ويتضح لنا في علم النفس العائلي  إعادةعنه 
 .في نهاية السنة الا إن الطالب الراسب ال يشعر بهذا أو 
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  : النفسي في تحقيق التوافق الدراسي لدى التالميذ اإلرشاددور  -7

قبالهم على إفي سيرورة العملية التعليمية يواجه التلميذ العديد من المشاكل التي تحد من 
التعرف فالبد من  الدراسة بشكل جيد وبالتالي تعمل على تدني مستوى تحصيلهم الدراسي،

من على هذه المشكالت لتحسين مستوى التحصيل الدراسي بحل هذه المشكالت لتوفير األ
 بها.  ستمتاعواالالذي يدفعه لإلقبال على المدرسة  النفسي، ستقرارواال

وعالوة  المدرسي في تحقيق توافق التالميذ في الدراسةرشاد النفسي ومن هنا يبرز دور اإل

على ذلك في جميع جوانبهم الشخصية من خالل جملة من المهام بحيث يعمل على مساعدة 

لى إوكذلك مساعدتهم على النمو  ،ستعداداتهماو مكاناتهم وقدراتهم إالطالب في الكشف على 

 . سليماً  مكانات والقدرات استخداماً قصى درجة ممكنة عن طريق استخدام تلك اإلأ

ومساعدة الطالب على اختيار نوع الدراسة المالئمة لهم والتكيف معها والتغلب على 

 .(44ص  ،2003 ) سعيد جاسم،الصعوبات التي تواجههم في حياتهم المدرسية  
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  : خالصة

نما هي  الصحة النفسية فهي ليست مجرد خلو الفرد من المرض العقلي أو النفسي فقط وا 
إن الصحة النفسية  ،لدى الفرد جتماعيواالالجسمي والنفسي  كتمالاالفوق ذلك حالة من 

  .له  الشعور بالتوتر وكيفية استجابته  أو ،هي ما يبدو في موقف اإلنسان أمام الضغط النفسي
ولقد َعرافت الصحة النفسية بأنها علم التكيف أو علم التوافق النفسي الذي يهدف إلى تماسك 
الشخصية ووحدتها وتقبل الفرد لذاته وتقبل اآلخرين له ، بحيث يترتب على هذا كله شعوره 

 بالسعادة والراحة النفسية.

خير مهم خاصة هذا األف ،و دراسيأكان نفسي  ساس الصحة النفسية سواءً أفالتوافق هو 
رشاد عضاء المنظومة التربوية خاصة المختصون في اإلألتالميذ الثانوية فيجب على كل 

مل الع ويبذلون قصارى جهدهم في  والتوجيه مرافقة هؤالء التالميذ خاصة من الناحية النفسية
وكذلك مساعدتهم  مكاناتهم وقدراتهم واستعداداتهم،إعلى مساعدة الطالب في الكشف على 

 ستخداماً امكانات والقدرات قصى درجة ممكنة عن طريق استخدام تلك اإلألى إعلى النمو 
لى نتائج وخيمة تجعل التلميذ يعيش إوالقدرات سيؤدي  ستعداداتاال، وسوء توجيه هذه اً سليم

  .كبيراً  فشال دراسياً 
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 : تمهيد

ساس كل بحث علمي بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي فبعد أيعتبر اإلطار المنهجي هو 
بدوره اتباع خطوات معينة  يتضمندور الجانب التطبيقي الذي  يأتيطار النظري لى اإلإالتطرق 
وذلك للتحقق من الفرضيات  ،هة باستخدام المنهج العلمي وقواعدالحقائق العلميلى إللوصول 

لى حكم يتعلق بإيجاد العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات والتوافق إالمطروحة للوصول 
الدراسة ولى في الدراسي عند العينة المدروسة وعليه تضمن هذا الفصل وتتمثل الخطوة األ

جراءاتها ثماالستطالعية   وتناولتالدراسة األساسية المنهج المستخدم في هذه الدراسة وتليها  وا 
ثم يليها عرض ألدوات  وخصائصها وحدودها وعينته وكيفية اختيارها األصليمجتمع الدراسة 

لعبد )جمع المعطيات المتمثلة في مقياس دافعية التعلم ليوسف قطامي ومقياس تقدير الذات 
األساليب ثم اإلجراءات تطبيق الدراسة جمان ثم نليو  مقياس التوافق الدراسيو  (زرقالرحمن األ
 المستعملة في الدراسة. اإلحصائية

 : الدراسة االستطالعية -1

 أهداف الدراسة االستطالعية : -1-1

   فهي رؤية مسبقة لمجتمع البحث  تعتبر الدراسة االستطالعية خطوة هامة في البحث العلمي،
 : إلىوتهدف 

 التعرف على ميدان الدراسة. -

 وخصائصها.التعرف على العينة  -

 .األساسيةعلى الدراسة  ن تشكل عائقا  أالتعرف على الصعوبات التي يمكن  -
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 إجراءها:عينة الدراسة االستطالعية ومكان  -1-2

المتمثلة في طلبة السنة الثانية ثانوي مؤسسة  عينةالتم تطبيق االستبيانات وتوزيعها على 
 طالب وطالبة منقسمين بين واحد وعشرين طالبة   30ثانوية لزهاري التونسي بتقرت كان قوامها 

 . بطريقة عشوائية اختيرواوتسعة طلبة ذكور 

 إجراءات الدراسة االستطالعية :  -1-3

المتمثلة في مقياس دافعية التعلم  تاألدوابعد البحث في االدوات الخاصة بهذه الدراسة وهي 
، ومقياس التوافق "األزرق لعبد الرحمن"ومقياس تقدير الذات  الذي صممه يوسف قطامي،

وتمت هذه الدراسة باالحتكاك المباشر بالتالميذ وتوزيع المقاييس على  " نجمانليو "الدراسي 
 المقاييس . وتم تطبيق المقاييس على التالميذ وذلك بقراءة تعليمات العينة 

 نتائج الدراسة االستطالعية: – 1-4

 : ما يلي إلىوتم التوصل 

ن ي نوع من الصعوبات وذلك راجع لمستوى العينة وطبيعتها وألأمن حيث اللغة لم يظهر  -
 جيدة.المقاييس متقنة للعربية بصفة 

 ذلك.معاني العبارات فقد لوحظ عدم وجود صعوبة في  -
 االستطالعية.فراد العينة أتوزيع  (01جدول ) 

الشعبة                       
 الجنس

 علوم تجريبية آداب وفلسفة

 ذكور 
 

 
05 

 
04 

 ناثإ
 

 
10 

 
11 

 المجموع 
 

 
15 

 
15 
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 2-  الدراسة منهج :

المجاالت في  ستخداما  اكثر وهو المنهج األالدراسة المنهج الوصفي  عتمد في هذهأ
والتربوية والنفسية حيث يزود الباحث بمعلومات حقيقية عن الوضع الراهن  جتماعيةاال

بل تتجه  والدراسات الوصفية ال تقف عند مجرد جمع البيانات والحقائق،للظاهرة المدروسة، 
لى تصنيف الحقائق والبيانات وتحليلها وتفسيرها الستخالص داللتها وتحديدها بالصورة التي إ

 لى نتائج نهائية يمكن تعميمها .إوالهدف الوصول هي عليها في الحقيقة 
 : تعريف المنهج الوصفي -2-1

يستخدم المنهج الوصفي في دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها وأشكالها 
ن المنهج الوصفي يهتم بدراسة حاضر أوعالقاتها والعوامل المؤثرة في ذلك وهذا يعني 

ن المنهج الوصفي أ مع ،المنهج التاريخي الذي يدرس الماضيالظواهر واألحداث بعكس 
                       يشمل في كثير من األحيان على عمليات تنبؤ لمستقبل الظواهر واألحداث التي يدرسها.

واإلنسانية والتي استخدم  جتماعيةااليرتبط استخدام المنهج الوصفي غالبا بدراسات العلوم و 
أن استخدامه وتطبيقه يقتصر على العلوم فحسب بل  ال يعنيوهذا  ،ظهورهفيها منذ نشأته و 

                                                            .     في دراسات العلوم الطبيعية لوصف الظواهر الطبيعية المختلفة نه يستخدم أحيانا  أ

حدث معين بطريقة كمية أو  أوويقوم المنهج الوصفي على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة 
من  ،جل التعرف على الظاهرة أو الحدثأمن  ،عدة فترات أونوعية في فترة زمنية معينة 
     هوتطوير والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع  حيث المحتوى والمضمون

                        .(43-42ص ص ،2000غنيم، محمد وعثمان عليان مصطفى رابحي) 

.ولقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة هذا البحث   
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 : األساسيةالدراسة  -3

 األصلي :مجتمع ال -3-1

ا المجتمع ذصلي للدراسة الذي يسحب منه الباحث عينة بحثه، وقد يكون هوهو المجتمع األ
وهو مجموعة من المفردات تشترك في صفات  ،الحجمو غير محدود من حيث أ محدودا  

 (.15ص ،2012، ) محمد بوعالقوخصائص محددة ومعينة 

               : بدائرة تقرت سنة الثانية ثانويتالميذ الجميع ونقصد به في هذه الدراسة هو 
 بن الهيثم بالنزلة.إثانوية الحسن  -

 ثانوية لزهاري التونسي تبسبست .  -

 ثانوية هواري بومدين الزاوية العابدية.  -

 عبد القادر تقرت. األميرثانوية   -

 لشساعة رقعة توزيعه ونضرا   ،وفلسفة آدابوشعبة  التجريبيةيتوزعون على شعبتي العلوم 
بطريقة عشوائية من طلبة السنة الثانية  ختيرواا ،فردا   (100) األساسيةشملت عينة الدراسة 
والمصنفة تحت المجتمع المتاح  متوزعين على الثانويات المذكورة سابقا   ثانوي بمدينة تقرت

 .وأصنافهمخصائصهم  ختالفابالذي يمثل جميع تالميذ هذه الثانويات 

 :  عينة الدراسة -3-2

% من 10( تلميذ وتلميذة حيث مثلت تقريبا نسبة 100فرادها)أبلغ حجم العينة وعدد 
صلي الكبير واختار الباحث تالميذ السنة للمجتمع األصلي وهي بذلك ممثلة المجتمع األ

ولى ثانوي في مرحلة انتقالية حرجة تالميذ السنة األ أنالثانية ثانوي على عدة اعتبارات منها 
من تالميذ السنة األولى  فهي مناسبة أكثر خرىألى إومن مؤسسة  أخرىلى إمن مرحلة 

 .ثانوي والثالثة
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 األساسية:اختيار عينة الدراسة  كيفية -3-3

السحب العشوائي طريقة العشوائية البسيطة وعن طريق العينة الدراسة األساسية ب اختياروتم 
مجتمع الدراسة إذ تمنح هذه الطريقة نفس الفرص لجميع تالميذ السنة الثانية ثانوي في من 

نهم في أو  ،وذلك لتجانس العينة وتقاربها في تطبيق المقاييس عليهم الثانويات المذكورة سابقا  
 نفس السنة الدراسية. 

 :األساسيةخصائص عينة الدراسة  -3-4

 : العينة موزعين موزعين كالتالي أفراد

 .األساسية( توزيع عينة الدراسة 02جدول )

 المؤسسة 
 

  شعبة اآلداب وفلسفة شعبة العلوم تجريبية
 ناثإ ذكور  ناثإ ذكور المجموع

ثانوية الحسن ابن 
 الهيثم بالنزلة

 
02 

 
05 

 
14 

 
02 

 
23 

ثانوية لزهاري 
 التونسي تبسبست

 
06 

 
18 

 
03 

 
01 

 
28 

ثانوية هواري بومدين 
 الزاوية العابدية

 
00 

 
05 

 
04 

 
17 

 
26 

عبد  األميرثانوية 
 القادر تقرت

 
06 

 
14 

 
01 

 
02 

 
23 

 100 22 22 42 14 المجموع
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 القطاع الدائري للعينة ونسبة كل من الذكور واالناث( 02شكل ) 

ناث، فنسبة فراد العينة فئة اإلأنه تغلب على أ( 02( والشكل )02نالحظ من خالل الجدول )
 64ناث حيث بلغ تكرار اإل ناث تفوق نسبة الذكور بما يتوافق مع المجتمع الجزائري،اإل

 ناث هي الغالبة.% وعليه ففئة اإل36بنسبة  36ثم يليها تكرار الذكور  %64بنسبة 

 
 ( القطاع الدائري للعينة من حيث التخصص03شكل  ) -

العينة نسبة تخصص  أفرادتغلب على  أن( 03( والشكل )02نالحظ من خالل الجدول )
 56، حيث بلغ تكرار تخصص العلوم التجريبية التجريبية على تخصص آداب وفلسفة العلوم

 الذكور
 

36%  
 االناث

 
64% 

 نسبة التالميذ في العينة
 

44% 

56% 

 النسبة المؤوية

 اداب وفلسفة

 علوم تجريبية 
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% وعليه 44بنسبة  فردا   44%،بينما بلغت نسبة تخصص اآلداب وفلسفة 56بنسبة  فردا  
 ن تخصص العلوم التجريبية هي الغالبة.إف

 : وصف العينة من حيث الجنس /أ

 ( العينة من حيث الجنس.03الجدول )

 الجنس
 
 الثانوية سما

 
 ذكور

 
 ناثإ

 
 المجموع

ثانوية الحسن ابن 
 الهيثم بالنزلة

 
16 

 
07 

 
23 

ثانوية لزهاري 
 التونسي تبسبست

 
09 

 
19 

 
28 

ثانوية هواري بومدين 
 الزاوية العابدية

 
04 

 
22 

 
26 

عبد  األميرثانوية 
 القادر تقرت

 
07 

 
16 

 
23 

 100 64 36 المجموع
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 حسب الثانويات) الذكور(  ( القطاع الدائري للعينة04شكل ) 

التالميذ الذكور موزعين المؤسسات  أن( 04( والشكل )03نالحظ من خالل الجدول )
 11تلميذ وذلك بنسب متقاربة بين  16و 07يتراوح بين  التعليمية التي طبقت فيها العينة،

 % في كل مؤسسة.45لى إ

  
 ( حسب الثانوياتاإلناث( القطاع الدائري للعينة )05شكل ) 

 الحسن ابن الهيثم
 

45% 

 لزهاري التونسي
 

25% 

 هواري بومدين
11% 

 االمير عبد الفادر
19% 

 ذكور

 الحسن ابن الهيثم
 

11% 

 لزهاري التونسي
 

30% 

 هواري بومدين
34% 

 االمير عبد القادر
25% 

 اناث
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موزعين المؤسسات  اإلناثن التالميذ أ( 05( والشكل )03من خالل الجدول ) نالحظ
 11تلميذ وذلك بنسب متقاربة بين  22و 07يتراوح بين  التعليمية التي طبقت فيها العينة،

 نها الفئة الغالبة.أنها ال تغني على ألى إ% في كل مؤسسة 34لى إ

 : وصف العينة من حيث التخصص /ب

 العينة من حيث التخصص.( 04الجدول )

 التخصص
 

 اسم الثانوية

 
 وفلسفة آداب

 
 علوم تجريبية

 
 المجموع

ثانوية الحسن ابن 
 الهيثم بالنزلة

16 07 23 

ثانوية لزهاري 
 التونسي تبسبست

04 24 28 

ثانوية هواري بومدين 
 الزاوية العابدية

 
21 

 
05 

 
26 

عبد  األميرثانوية 
 القادر تقرت

 
03 

 
20 

 
23 

 100 56 44 المجموع
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 ( القطاع الدائري للعينة )شعبة آداب وفلسفة( حسب الثانويات06شكل ) 

الثانويات  ىشعبة آداب وفلسفة تتوزع عل أن( 06( والشكل )04نالحظ من خالل الجدول )
%  (84( و) 07( ونسب تتراوح بين )21( و)03تتراوح بين تكرار) ،التي طبقت فيها العينة

 % من المجموع الكلي للعينة .44فرد بنسبة  44هذا التخصص حيث مجموع 

  
 ( القطاع الدائري للعينة )علوم تجريبية( حسب الثانويات07شكل ) 

 الحسن ابن الهيثم
36% 

 لزهاري التونسي
9% 

 هواري بومدين
48% 

 االمير عبد القادر
7% 

 شعبة اداب وفلسفة

 الحسن ابن الهيثم
12% 

 لزهاري التونسي
 هواري بومدين 43%

9% 

 االمير عبد القادر
36% 

 شعبة العلوم التجريبية
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الثانويات التي العلوم التجريبية تتوزع علي  نأ( 07( والشكل )04نالحظ من خالل الجدول )
% حيث  (43( و) 09تتراوح بين )( ونسب 24( و)07تتراوح بين تكرار) ،طبقت فيها العينة

 % من المجموع الكلي للعينة .56بنسبة  ا  فرد 56مجموع هذا التخصص 

 وصف العينة من حيث السن .ج / 

 ( العينة من حيث السن.05الجدول )

 المئويةالنسبة  التكرارات  السن 
 %41 41 سنة 16
 %22 22 سنة17
 %12 12 سنة 18
 %20 20 سنة 19
 %05 05 سنة 20

 %100 100 المجموع
  

 : حدود الدراسة -3-5

طر الحيوية الموضحة لها في مجاالت مختلفة وتحدد هذه تعتبر حدود الدراسة بمثابة عدد األ
  :يلي ماالمجاالت ب

وتشمل هذه الحدود في هذه الدراسة اختصت بتالميذ السنة :  الحدود البشرية -3-5-1
 في الثانويات الرسمية. دبيين(الثانية ثانوي ) العلميين واأل

فيه الدراسة  جريتأ يوتشمل هذه الحدود المكانية الموقع الذ : الحدود المكانية -3-5-2
ثانوية الحسن ابن  : وهي على التوالي وهو الثانويات الرسمية الموجودة في مدينة تقرت،
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، ثانوية هواري بومدين الزاوية العابدية، ثانوية ثانوية لزهاري التونسي تبسبست الهيثم بالنزلة
 .تقرت عبد القادر األمير

فيها الدراسة  أجريتطار على الفترة التي ويحتوي هذا اإل  : الحدود الزمانية -3-5-3
 :وهي

 .2015( في شهر جانفي   2014/2015السنة الدراسية ) 

 :الدراسة أدوات -4

 : مقياس دافعية التعلم -4-1

 :مقياسالوصف  -4-1-1

( واعتمد في بنائه على 1989هذا المقياس سنة ) األردنيةأعد يوسف قطامي من الجامعة 
( Kozek, et Entwistle, 1988سل )ور  مقياس الدافع للتعلم المدرسي لكوزيك وأنتويستل

                            (.Russel)ومقياس دافعية التعلم لروسل

 درجاته:المقياس وطريقة تقدير  مكونات -4-1-2

 ( عبارة صيغت في جمل تقريرية بعضها موجب 36يتكون مقياس دافعية التعلم من )
 ( أبعاد وهي :5)سالب موزعة على  األخروبعضها 

 االمتثال -5بالنشاط المدرسي  االهتمام -4الفعالية  -3الجماعة  -2الحماس   -1

 األبعاد:عبارات المقياس وفق  والجدول التالي يوضح توزيع
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 ( توزيع عبارات مقياس الدافعية للتعلم وفق األبعاد06الجدول )

عدد  األبعاد
 العبارات

 أرقام العبارات

 1،2،4،5،7،9،15،20،21،25،31،32 12 الحماس البعد األول:
 3،12،13،16،17،29،34،35 08 البعد الثاني: الجماعة 

 10،11،19،23،30،33 06 : الفعاليةالثالثالبعد 
 27،28،36 03 البعد الرابع: االهتمام بالنشاط المدرسي

 6،8،14،18،22،24،26 07 البعد الخامس: االمتثال
  36 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

وعبااارات سااالبة وعااددها عبــار   (22)كمااا يتضاامن مقياااس دافعيااة الااتعلم عبااارات موجبااة وعااددها 
 ( والجدول التالي يوضح ذلك :14)

 ( نوع وأرقام وعدد عبارات مقياس دافعية التعلم 07الجدول )

عدد  رقـــــــــــــــــــــــــــام العبـــــــــــــــــــاراتأ نوع العبــــار 
 العبارات

العبارات 
 الموجبة

1،3،4،5،7،8،9،12،15،19،20،21،22،23،24،26،27،30،31،34،35،36 22 

العبارات 
 السالبة

2، 6، 10، 11، 13، 14، 16، 17، 18، 25، 28، 29، 32، 33 14 

 36  المجمـــــــــــوع
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 بشدة ( أوافقال  ،أوافقال  متردد، ،أوافق بشدة، أوافقبند خمسة بدائل )  36ويقابل 

  ويتالءم( في خانة البديل الذي نختاره xبوضع عالمة ) اإلجابةتكون طريقة : اإلجابةطريقة 

 السؤال.مع الشعور الذي ينتاب التلميذ بعد طرح هذا 

نه في  العبارات أ أيالعبارة  إيجابيةتبعا لدرجة ويتبع في هذا المقياس طريقة تدرج الدرجات 
السالبة ينعكس الترتيب وفي  ،على الترتيب (1 ،2 ،3 ،4 ،5الموجبة تعطى الدرجات )

 ( على الترتيب. 5، 4 ،3، 2، 1السابق حيث تعطى الدرجات ) 

كله  االستبيانيتحصل عليها المستجيب في  أنقصى درجة يمكن أفان  ،النظاموطبقا لهذا 
 x 36 =36 1أي    درجة 36وأدناها هي  ،درجة x 36  =180 5 أيدرجة  180هي 
  108والمتوسط هو  ،درجة 180 -36ومعناه أن درجات المقياس تتراوح ما بين  ،درجة

 (.44ص ،2013 ،الختاتنة )سامي محسن

 الخصائص السيكومترية للمقياس: -1-3 -4

 الصدق : -4-1-3-1

 صدق المحكمين : - أ

 Consteructأسلوب صدق المحكمين)للتحقق من صدق هذا المقياس تم استخدام  
Validity)، على ستة من المحكمين المتخصصين في مجال التربية وعلم  حيث وزع المقياس

 (06)أنظر الملحق رقم جامعة قاصدي مرباح ورقلة وجامعة الواديالنفس ويدرسون في 
 إلبداء رايهم فيما يلي:

 ومدى مالئمتها للبعد الذي تنتمي إليه ومدى تغطيتها للمتغير االستبيانمدى وضوح الفقرات 
 الذى وضعت لقياسه. والبعد
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 بين المحكمين على كل عبارة بمعادلة كوبر وهي كالتالي: االتفاقوقد تم حساب معامل 

مرات االتفاق عدد                                                :معادلة كوبر  
 100× اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا= تفاقاالسبة ن                    

  +عدد مرات عدم االتفاق مرات االتفاق عدد                                    
الدافعية  الستبيان( يبين نتائج حساب نسبة االتفاق لبنود الصور  المبدئية 08جدول )ال

  للتعلم

 نسبة الموافقة البند نسبة الموافقة البند نسبة الموافقة البند
1 100% 13 100%  25 100%  

2 100%  14 100%  26 100%  

3 100%  15 100%  27 100%  

4 100%  16 100%  28 100%  

5 100%  17 100%  29 100%  

6 100%  18 100%  30 100%  

7 100%  19 100%  31 100%  

8 90%  20 100%  32 100%  

9 100%  21 100%  33 100%  

10 100%  22 80%  34 100%  

11 80%  23 100%  35 100%  

12 100%  24 100%  36 100%  

 

( 8بنود عدا البعد )في جميع ال %100 نسبة اتفاق المحكمين أنمن خالل الجدول نالحظ 
( فهي نسب على درجة عالية من %80( ب)22( و)11( والبندين )%90فقدرت نسبته )

 الصدق واحتفظ بجميع بنود المقياس.
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 : )الصدق التمييزي (: المقارنة الطرفيةصدق  -ب

 : وذلك باتباع الخطوات التالية

 ( تلميذا   30 العينة االستطالعية ) أفرادستبيان على وتم ذلك بتوزيع اإل -1

 .الستبيان وترتيب الدرجات تنازليا  تصحيح ا -2

 من الدرجات الدنيا على  %33 و من الدرجات العليا، %33خد الطرفين من الدرجات أ -3

 تلميذ وتلميذة في كل مجموعة (. 10المقياس ) 

 : لمجموعتين مستقلتين فتظهر النتائج في الجدول التالي (ت)ختبار إتطبيق  -4

 ( داللة الفرق في دافعية التعلم بين الدرجات العليا والدرجات الدنيا.09الجدول )

 الدرجات العليا المتغيرات

 (10)ن= 

 الدرجات الدنيا        

 ( 10)ن= 

درجة 
 الحرية

 (ت)

 المحسوبة 

 (ت)

 المجدولة

 

 الداللة

 دافعية 

 التعلم 

 2.87 10.457 18 ع  م ع م

 

0.01 

5.48 151.4 إحصائيا  دال 
5 

116.6 8.983  

الفرق في متوسط دافعية التعلم بين التالميذ ذوي الدرجات العليا  أنمن الجدول يتضح 
صدق  إلىلها داللة إحصائية وهذا يشير  ،الدنيا في دافعية التعلم والتالميذ ذوي الدرجات

 مقياس دافعية التعلم

 :طريقة االتساق الداخلي -ج 

 .لالستبيانالبند والدرجة الكلية بين درجة  رتباطاال معامالت حسابوتم 
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معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس الدافعية للتعلم والدرجة ( 10الجدول )
 الكلية .

معامالت 
 االرتباط

 معامالت أرقام البنود
 االرتباط

معامالت  أرقام البنود
 االرتباط

 أرقام البنود

0.27 25 0.38 13 0.43 1 
0.28 26 0.34 14 0.56 2 
0.45 27 0.36 15 0.57 3 
0.37 28 0.46 16 0.47 4 
0.29 29 0.28 17 0.31 5 
0.30 30 0.55 18 0.41 6 
0.53 31 0.32 19 0.37 7 
0.28 32 0.30 20 0.58 8 
0.44 33 0.68 21 0.29 9 
0.34 34 0.53 22 0.71 10 
0.45 35 0.31 23 0.52 11 
0.27 36 0.66 24 0.38 12 

 

  –( 0.27( تتراوح بين ) 30وجاءت معامالت االرتباط لدى العينة االستطالعية ) ن= 

ومعامالت  0.01. عند مستوى الداللة   وأبعادهالتي يتكون منها االستبيان  للبنود (0.68) 
الداخلي ( وتعد درجة هامة من  تساقاالاالرتباط المحصل عليها  هي معامالت الصدق ) 

 .الصدق
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 :الثبات  -2 -4-1-3

 : طريقة التجزئة النصفية -أ

 21 –ذكور  09( ) تلميذا   30حيث وزع االستبيان على العينة االستطالعية المتكونة من ) 
والجزء الثاني  الزوجية، األعداددرجات  األولالجزء  ،جزئيين إلىختبار اال(، تم تجزئة  إناث

الفردية ثم تم حساب معامل االرتباط بين جزئي االستبيان تم التحصل على  األعداددرجات 
ون " فقدر معامل التعديل باستعمال معادلة " سبيرمان برا إجراء، وبعد  (0.812ثبات قدره )
 (.0.01مستوى الداللة ) دال عند وهو (0.817الثبات ب )

 ( نتائج معامل الثبات لمقياس دافعية التعلم بطريقة التجزئة النصفية11الجدول )

 التعديل بمعادلة سبيرمان براون معامل االرتباط بيرسون عدد البنود
 

36 0.812 0.817 

 

 دالةمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  قيمة أن( 11) الجدول خالل من نستنتج
)أنظر الملحق .الثبات من عالية بدرجة يتميز التعلم دافعية مقياس فإن ومنه إحصائيا  

 (04رقم

 : طريقة معامل الثبات " الفا كرومباخ " -ب

مل الفا وكانت معا ،عن طريق معامل الفادافعية التعلم لمقياس الخمسة  األبعادتم حساب 
 (.04)أنظر الملحق رقم  (0.745العام للمقياس ) 
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 معامل الفاكرومباخ( نتائج معامل الثبات لمقياس دافعية التعلم بطريقة 12الجدول )

 

 

ومنه فإن مقياس دافعية  ( أن قيمة الفا كرومباخ دالة إحصائيا  12نستنتج من خالل الجدول )
 التعلم يتميز بدرجة عالية من الثبات.

 الذات :مقياس تقدير  -4-2

 وصف المقياس : -4-2-1

بهدف تقويم الفرد من خالل  1995عد عبد الرحمن صالح األزرق هذا المقياس سنة أ
وذلك لمحاولة فهم  ،جوانب شخصيته العقلية واألكاديمية واالجتماعية واألسرية والشخصية

 نفسه وفهم اآلخرين. 

 مكونات المقياس:  -4-2-2

صيغت في جمل تقريرية بما يحس  عبارة(39)من تسع وثالثين  تقدير الذات  مقياس يتكون
عناصر (5)ويشعر به المستجيب نصفها سالب والنصف اآلخر موجب موزعة على خمس 

 وهي:

 .الذات الجسمية والمظهر العام -1

  .الذات العقلية واألكاديمية -2 

 .الذات االجتماعية والترويحية  -3

  .الذات األسرية -4

  .الشخصيةالذات  -5

 (α)قيمة ألفا  عدد البنود )ن(

36 0.745 
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 :والجدول التالي يوضح توزيع عبارات المقياس وفق العناصر 

 ت مقياس تقدير الذات وفق العناصرا( : توزيع عبار 13الجدول )

عدد  العناصــــــــــــــــــر
 العبارات

 أرقام العبارات

 5،10،15،20،25 05 العام والمظهرالجسمية و  األول: الذاتالعنصر 
 33 30، ،26 ،21، 16، 11، 1،6 08 واألكاديميةالثاني: الذات العقلية ر العنص

 39، 2،7،12،17،22،27،31،34،36،37،38 12 العنصر الثالث: الذات االجتماعية والترويحية
 28، 23، 18، 13، 8، 3 06 العنصر الرابع: الذات األسرية 

 35، 32 ،29، 24، 19، 14، 9، 4 08 العنصر الخامس: الذات الشخصية
  39 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

( عبارة وعبارات سالبة وعددها 19كما يتضمن مقياس تقدير الذات عبارات موجبة وعددها )
 ( والجدول التالي يوضح ذلك :20)

 ( نوع وأرقام وعدد عبارات مقياس تقدير الذات 14الجدول )

 عدد العبارات أرقام العبااااااااااااااااااااارات ارةاااااااااانوع العب
 19 4،6،7،8،11،12،13،14،15،17،18،19،20،21،26،28،34،35،37 الموجبةالعبارات 

 20 1،2،3،5،9،10،16،22،23،24،25،27،29،30،31،32،33،36،38،39 العبارات السالبة
 39  المجمااااااااااااااوع

 

 :طريقة تقدير درجات المقياس -4-2-3

 نه في العبارات أويتبع في هذا المقياس طريقة تدرج الدرجات تبعا لدرجة إيجابية العبارة أي 

 وفي العبارات السالبة ينعكس الترتيب  ،( على الترتيب3، 2، 1الموجبة تعطى الدرجات )
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 ( على الترتيب.3،2،1السابق حيث تعطى الدرجات ) 

 درجة يمكن أن يتحصل عليها المستجيب في االستبيان كلهقصى أن إف ،لهذا النظام وطبقا

     ،درجة x 39  =39 1أي  39وأدناها هي  ،درجة x 39 =117 3درجة أي  117هي 

 ،زرق)عبد الرحمان صالح األدرجة 117 -39ومعناه إن درجات المقياس تتراوح ما بين 
 . (134-133ص ص ،2000

 زمن تطبيق المقياس : -4-2-4

( أن الوقت المستغرق لإلجابة على عبارات المقياس 2009صرداوي )نزيم أظهرت دراسة 
 التوضيحية دقيقة وهذا بعد قراءة التعليمات وتقديم األمثلة 35-25كان يتراوح ما بين 

 .( 314ص ،2009،صرداوينزيم )

 : للمقياس الخصائص السيكومترية -4-2-5

 الصدق : -4-2-5-1

  المحكمين:صدق  - أ

لحساب صدق وثبات مقياس تقدير الذات اعتمدُت على ما توصل إليه الباحث صرداوي نزيم 
على البيئة الجزائرية حيث أظهرت الدراسة أن نسبة االتفاق على  2009في دراسته سنة 

مما دل على أن المقياس المستخدم  %100عبارات المقياس بين األساتذة المحكمين كانت 
 .( 315-314ص ص ،2009 ،صرداوينزيم )كان يتمتع بصدق عال

 : )الصدق التمييزي (: المقارنة الطرفيةصدق  -ب

 : وذلك باتباع الخطوات التالية

 ( تلميذا   30العينة االستطالعية )  أفرادوتم ذلك بتوزيع االستبيان على  -1
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 .تنازليا  االستبيان وترتيب الدرجات  تصحيح -2

% من الدرجات الدنيا على 33و  من الدرجات العليا، %33اخد الطرفين من الدرجات  -3
 تلميذ وتلميذة في كل مجموعة (. 10المقياس ) 

 : لمجموعتين مستقلتين فتظهر النتائج في الجدول التالي (ت)تطبيق اختبار -4

 الذات بين الدرجات العليا والدرجات الدنيا. تقدير( داللة الفرق في 15الجدول )

 الدرجات العليا المتغير

 (10)ن= 

الدرجات الدنيا  
 (10)ن= 

    
درجة      

 الحرية 

 (ت)

 المحسوبة

 (ت)

 المجدولة

 

 الداللة

 تقدير

 الذات

  ع م ع م

18 

 

7.434 

 

2.87 

0.01 

دالة 
 إحصائيا  

101.1 1.595 85.6 6.39 

 

الفرق في متوسط تقدير الذات بين التالميذ ذوي الدرجات العليا  أنمن الجدول يتضح 
صدق  إلىلها داللة إحصائية وهذا يشير  ،ي الدرجات الدنيا في تقدير الذاتوالتالميذ ذو 

 مقياس تقدير الذات. 

 : طريقة االتساق الداخلي -ج

 لالستبيان.درجة البند والدرجة الكلية  معامالت االرتباط بينب وتم حسا
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والدرجة تقدير الذات ( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس 16الجدول )
 الكلية .

معامالت 
 االرتباط

معامالت  أرقام البنود
 االرتباط

معامالت  أرقام البنود
 االرتباط

 أرقام البنود

0.39 27 0.44 14 0.58 1 

0.27 28 0.40 15 0.36 2 

0.66 29 0.28 16 0.42 3 

0.27 30 0.46 17 0.32 4 

0.57 31 0.37 18 0.31 5 

0.41 32 0.39 19 0.55 6 

0.28 33 0.29 20 0.33 7 

0.24 34 0.29 21 0.51 8 

0.41 35 0.47 22 0.32 9 

0.41 36 0.27 23 0.41 10 

0.29 37 0.34 24 0.67 11 

0.51 38 0.30 25 0.50 12 

0.37 39 0.35 26 0.24 13 

 

  -( 0.24( تتراوح بين ) 30ن= رتباط لدى العينة االستطالعية )وجاءت معامالت اال
ومعامالت  0.01. عند مستوى الداللة   وأبعادهالتي يتكون منها االستبيان  للبنود (0.67)
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( وتعد درجة هامة من لياالتساق الداخاالرتباط المحصل عليها هي معامالت الصدق )
 الصدق. 

ما على (2009)على ما توصل إليه الباحث صرداوي نزيم في دراسته  أيضا  واعتمدت 
معامالت االرتباط بين متوسط مجموع درجات كل عنصر)بعد( وبين الدرجة الكلية لمقياس 

وهذا ما يدل على  0.01ودالة عند مستوى داللة  0.84و 0.51تقدير الذات وتراوحت بين 
  .  (315-314ص ص ،2009 صرداوي،نزيم )أن االختبار يتمتع بصدق عال

   : ثبات المقياس -2 – 4-2-5

 : فتم حساب الثبات للمقياس بالطريقتين التاليتين

 : طريقة التجزئة النصفية -أ

 21 –ذكور 09( )تلميذا   30لعينة االستطالعية المتكونة من )حيث وزع االستبيان على ا
والجزء الثاني  الزوجية، األعداددرجات  األولالجزء  ،جزئيين إلىختبار (، تم تجزئة اإلإناث

ن تم التحصل على ستبياالفردية ثم تم حساب معامل االرتباط بين جزئي اإل األعداددرجات 
تحصلنا  التعديل باستعمال معادلة " سبيرمان براون " إجراء(، وبعد  0.477 ثبات قدره )

 (. 04)أنظر الملحق رقم  (0.01) دال عند مستوى الداللة وهو (0.478معامل يقدر ) على

 ( نتائج معامل الثبات لمقياس تقدير الذات بطريقة التجزئة النصفية17الجدول )

 التعديل بمعادلة سبيرمان براون معامل االرتباط بيرسون عدد البنود
 

39 0.477 0.478 
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 دالةمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  قيمة أن( 17) الجدول خالل من نستنتج
 .الثبات من عالية بدرجة يتميزتقدير الذات  مقياس فإن ومنه إحصائيا  

 : طريقة معامل الثبات " الفا كرومباخ " -ب 

 عامالت الفاوكانت م ،عن طريق معامل الفاتقدير الذات لمقياس  خمسةال األبعادتم حساب 
 (.04)أنظر الملحق رقم  (0.713العام للمقياس ) 

 بطريقة معامل الفاكرومباخ تقدير الذات( نتائج معامل الثبات لمقياس 18الجدول )

 

 

دالة إحصائيا ومنه فإن مقياس تقدير  ( أن قيمة الفا كرومباخ18نستنتج من خالل الجدول )
 الذات يتميز بدرجة عالية من الثبات.

 مقياس التوافق الدراسي : -4-3

 وصف المقياس : -4-3-1

( وقام حسين عبدالعزيز Youngman,1979) يونجمان األصلاعد هذا المقياس في 
عداده وترجمته  باقتباسالدريني   اللغة العربية وتكييفه على البيئة العربية . إلىالمقياس وا 

ويعتبر هذا المقياس ذو فائدة في مساعدة المعلمين على فهم سلوك تالميذهم وتوجيههم 
 السليم.التوجيه 

 

 (α)قيمة ألفا  عدد البنود )ن(

39 0.713 
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سوء توافق  إلىتؤدي  التيالنفسي والتربوي على تبيين بعض الجوانب  األخصائيكما يساعد 
كد المؤلف عند وضعه للمقياس أكما  التلميذ الدراسي لكي يقدم له المساعدة الفنية المناسبة،

في المعنى  تفاقاللالذي يحدث داخل القاعة وخارجها  اإلجرائيتصف وحداته السلوك  أن
 بين المستخدمين وتحقيق درجة عالية من الموضوعية للوحدات .

 :مكونات المقياس  -4-3-2

 ( أبعاد وهي:3( عبارة موزعة على )34يتكون مقياس التوافق الدراسي من )

 (.4،ص2000الدريني، عبد العزيز)العالقة بالمدرس -3اإلذعان    -2الجهد واالجتهاد    -1

 والجدول التالي يوضح توزيع عبارات المقياس وفق األبعاد:

 األبعاد :وفق التوافق الدراسي (: توزيع عبارات مقياس 19الجدول )

عدد  العناصر
 العبارات

 أرقام العبارات

 1،5،7،11،13،19،20،22،25،29،31،34 12 البعد األول: الجهد واالجتهاد
 2،3،8،9،10،14،15،16،17،18،23،24،26،28،32 15 البعد الثاني: اإلذعان

  4،6،12،21،27،30،33 07 البعد الثالث : العالقة بالمدرس
  34 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 ( 6ص ،2000 الدريني، عبد العزيز)

 :المقياس درجات تقدير طريقة -4-3-3

( الدالة على التوافق ) بنعمعليه  اإلجابةذا كانت إ (1) درجة واحد يعطى على كل سؤال 
الدالة على التوافق  ) بال(عليه  اإلجابةذا كانت إ (0وتعطى درجة صفر )الدراسي السوي 
 السوي.الدراسي غير 
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والدرجة الكلية هي مجموع الدرجات التي يحصل عليها المستجيب والتي تدل على درجة 
 x 34 1 أيدرجة  34يتحصل عليها هي  أنن اقصى درجة يمكن أو  ،توافقه الدراسي

درجة . ومعناه أن درجات المقياس  x 34=0 0درجة أي  0هي  وأدناها ،درجة 34=
 درجة. 34 – 0تتراوح ما بين 

 الخصائص السيكومترية للمقياس -4-3-4

 الصدق: -4-3-4-1

 صدق المحكمين : -أ

 Consteructللتحقق من صدق هذا المقياس تم استخدام أسلوب صدق المحكمين)
Validity)،  حيث وزع المقياس على ستة من المحكمين المتخصصين في مجال التربية وعلم

وقد تم بعد تجميع استجابات المحكمين  ،(06)أنظر الملحق رقم النفس كما ذكر سابقا  
 بين المحكمين على كل عبارة بمعادلة كوبر وهي كالتالي: االتفاقحساب معامل 

مرات االتفاق عدد                                                :معادلة كوبر  
 100× اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسبة االتفاق= اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان                    

  +عدد مرات عدم االتفاق مرات االتفاق عدد                                    
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 ونتائج تطبيق المعادلة كاآلتي:

التوافق  الستبيان( يبين نتائج حساب نسبة االتفاق لبنود الصور  المبدئية 20جدول )ال
 الدراسي

 نسبة الموافقة البند نسبة الموافقة البند نسبة الموافقة البند
1 100% 13 100%  25 100%  

2 100%  14 100%  26 100%  

3 100%  15 100%  27 90%  

4 100%  16 100%  28 100%  

5 100%  17 100%  29 100%  

6 100%  18 100%  30 100%  

7 80%  19 100%  31 100%  

8 100%  20 100%  32 100%  

9 100%  21 100%  33 100%  

10 100%  22 100%  34 100%  

11 100%  23 100%  
 

12 90%  24 100%  

 

( 7في جميع البنود عدا البعد ) %100 من خالل الجدول نالحظ أن نسبة اتفاق المحكمين
( فهي نسب على درجة عالية من %90( ب)27( و)12( والبندين )%80فقدرت نسبته )

التي يحذف  %80نها التقل عن مالصدق واحتفظ بجميع بنود المقياس الرتفاع النسبة كل 
 .البند الذي تقل نسبة االتفاق فيه عنها
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 : )الصدق التمييزي (: المقارنة الطرفيةصدق  -ب

     : وذلك باتباع الخطوات التالية

 (تلميذا   30) ستطالعيةاالالعينة  أفرادعلى  ستبياناالوتم ذلك بتوزيع  -1

 .الستبيان وترتيب الدرجات تنازليا  تصحيح ا -2

% من الدرجات الدنيا على 33و  ،امن الدرجات العلي %33خد الطرفين من الدرجات أ -3
 تلميذ وتلميذة في كل مجموعة (. 10المقياس ) 

 : لمجموعتين مستقلتين فتظهر النتائج في الجدول التالي (ت)ختبار إتطبيق  -4

 .داللة الفرق في التوافق الدراسي بين الدرجات العليا والدرجات الدنيا (21الجدول )

 الدرجات العليا المتغير
 (10)ن= 

الدنيا   الدرجات
 (10)ن= 

درجة 
 الحرية

 (ت)
 المحسوبة

 (ت)
 المجدولة

 
 الداللة

التوافق 
 الدراسي

  ع م ع م
18 

 
7.893 

 
2.87 

0.01 
دالة 

 إحصائيا  
29.2 1.032 16.70 4.900 

 

الفرق في متوسط التوافق الدراسي بين التالميذ ذوي الدرجات العليا  أنمن الجدول يتضح 
صدق  إلىلها داللة إحصائية وهذا يشير  والتالميذ ذوي الدرجات الدنيا في التوافق الدراسي،

 مقياس التوافق الدراسي. 

 : طريقة االتساق الداخلي -ج

 .وتم حساب معامالت االرتباط بين درجة البند والدرجة الكلية لالستبيان
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التوافق الدراسي ( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس 22الجدول )
 الكلية.والدرجة 

معامالت 
 االرتباط

 معامالت أرقام البنود
 االرتباط

معامالت  أرقام البنود
 االرتباط

 أرقام البنود

0.30 25 0.31 13 0.42 1 
0.66 26 0.49 14 0.60 2 
0.32 27 0.32 15 0.64 3 
0.52 28 0.56 16 0.67 4 
0.51 29 0.35 17 0.34 5 
0.70 30 0.42 18 0.40 6 
0.48 31 0.37 19 0.43 7 
0.42 32 0.33 20 0.56 8 
0.56 33 0.57 21 0.36 9 
0.69 34 0.34 22 0.32 10 

  0.56 23 0.61 11 
  0.88 24 0.37 12 

 

     –( 0.30( تتراوح بين ) 30وجاءت معامالت االرتباط لدى العينة االستطالعية ) ن=  
ومعامالت  0.01. عند مستوى الداللة   وأبعادهالتي يتكون منها االستبيان  للبنود ( 0.88) 

لي ( وتعد درجة هامة من االرتباط المحصل عليها  هي معامالت الصدق ) االتساق الداخ
 الصدق. 

 : ثبات المقياس -4-3-4-2

 : في الدراسة الحالية فتم حساب الثبات للمقياس بالطريقتين التاليتين أما
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 : طريقة التجزئة النصفية -أ

 21 –ذكور  09( ) تلميذا   30االستطالعية المتكونة من ) حيث وزع االستبيان على العينة 
والجزء الثاني  الزوجية، األعداددرجات  األولالجزء  ،جزئين إلى(، تم تجزئة االختبار  إناث

يان تم التحصل على الفردية ثم تم حساب معامل االرتباط بين جزئي االستب األعداددرجات 
التعديل باستعمال معادلة " سبيرمان براون " تحصلنا  إجراء، وبعد  (0.801(  ثبات قدره 

دال عند مستوى  وهو (.04)أنظر الملحق رقم  (0.801) مقدارب على الثبات الكلي وقدر
 (.0.01الداللة )

 بطريقة التجزئة النصفية التوافق الدراسي( نتائج معامل الثبات لمقياس 23الجدول )

 التعديل بمعادلة سبيرمان براون معامل االرتباط بيرسون عدد البنود
 

34 0.801 0.801 

 إحصائيا   دالةمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  قيمة أن( 23)الجدول خالل من نستنتج
 .الثبات من عالية بدرجة يتميزالتوافق الدراسي  مقياس فإن ومنه

 : طريقة معامل الثبات " الفا كرومباخ " -ب

كانت معامالت و  ،وافق الدراسي عن طريق معامل الفالمقياس التالثالث  األبعادتم حساب 
 (.0.825)الفا العام للمقياس

 ( نتائج معامل الثبات لمقياس التوافق الدراسي بطريقة معامل الفاكرومباخ24الجدول )

 

  

 

 (α)قيمة ألفا  عدد البنود )ن(

34 0.825 
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ومنه فإن مقياس  دالة إحصائيا   ( أن قيمة الفا كرومباخ24نستنتج من خالل الجدول )
 التوافق الدراسي يتميز بدرجة عالية من الثبات.

 إجراءات تطبيق الدراسة : -5

( حيث وزعت استبيانات 2015/ 2004تم تطبيق الدراسة األساسية خالل السنة الدراسية )
اسي على مقياس الدافعية للتعلم ومقياس تقدير الذات ومقياس التوافق الدر المقاييس الثالث 

 .على تالميذ السنة الثانية ثانوي في الثانويات المذكورة سابقا   واحدة   شكل أداة  

بعض جري التطبيق بشكل جماعي على أبعد الحصول على الموافقة من مدير المؤسسة 
العينة كانت الطريقة العشوائية  ختيارإن طريقة األقسام من الثانويات وأخذت البعض منها أل

بعد إعطاء التوجيهات لكيفية البسيطة بعد االتفاق مع كل أستاذ قبل بداية الحصة الدراسية 
 التعامل مع األدوات مع التأكيد على :

 شرح الغرض من تطبيق األدوات لطمأنه التالميذ. -

 تسجيل البيانات الخاصة بالتلميذ مثل الجنس والشعبة والسن. -

 على جميع األسئلة.على إجابة التالميذ   -

 ومنهم دقيقة 35فمنهم من أجاب في الحال بمتوسط المقاييس  أسئلةعلى  لإلجابةبة سبالن
 .أيام 8من وزعنا لهم االستبيانات واسترجعتهم في األيام الموالية حيث دام التطبيق حوالي 
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 األساليب المستعملة في الدراسة: -6

 الوصفي : اإلحصاء 6-1

العينة على بنود  أفرادحساب المتوسط الحسابي لدرجات : المتوسط الحسابي -6-1-1
حد مقاييس النزعة المركزية الذي يوضح مدى تقارب الدرجات من أوالمقياس ويعد  االختبار

بعضهما البعض واقترابهما من المتوسط وهو مجموعة الدرجات المتحصل عليها مجموع 
 العينة . أفراد

نه الجذر التربيعي أالتشتت ويعرف  مقاييس همأفهو من  :المعياري نحرافاال  -6-1-2
 العينة  أفرادنحراف المعياري في معرفة توزيع ويفيدنا اإل لمتوسط مربعات القيم عن متوسطها،

                            .(71ص ،2003 )عبد الحفيظ مقدم،ومدى انسجامها 

على العينة  أفراد إلجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسابوتم  -
عبارات األدوات المستخدمة بغرض القيام بمقارنة أولية بين نتائج تالميذ السنة الثانية ثانوي 
من الجنسين على أساس هذه المتوسطات التي سيساعد حسابها على المعالجة اإلحصائية 

الفروق بين أفراد العينة كما سيساعد حسابها على المعالجة الختبارات )ت( لداللة 
 اإلحصائية لمعامل االرتباط.

 اإلحصاء االستداللي: -6-2

( ويدلنا على قوة العالقة بين ر) ويرمز لهذا العامل : معامل االرتباط بيرسون -6-2-1
                             (. 141ص ،2006 ،خرونآو زينة  أبو) فريد سالبة  أووعلى اتجاه هذه العالقة موجبة  متغيرين

للعينات  الطبيعي وهو اختبار بارامتري يعتمد على التوزيع (T.test)اختبار )ت( -6-2-2
 المدروسة ويستخدم لتحديد مدي داللة الفروق بين الجنسين .
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 ستعمالهإويرجع  ،( لقياس العالقة بين المتغيراتمعامل االرتباط بيرسون )ر حسابثم  -
كون بيانات المتغير المستقل والمتمثل في الدافعية للتعلم بيانات  إلىفي هذه الدراسة 

وكون بيانات المتغيرات التابعة والمتمثلة في تقدير الذات والتوافق الدراسي بيانات  ،كمية
قيمة ارتباطية  إلىمعامل االرتباط بيرسون هو الوصول  استخدام. والهدف من أيضاكمية 

ذا إعدم صحة ارتباطها وستعرفني على ما أو بين المتغيرات  االرتباطت تؤكد فرضيا
 ال على مستوى عينة الدراسة . أمكانت فرضيات االرتباط ستحقق 

واستعملت هذا األسلوب  ،لداللة الفروق بين متوسطات أفراد العينة حساب اختبار )ت( -
اإلحصائي للكشف عن الفروق بين تالميذ السنة الثانية ثانوي من الجنسين فيما يتعلق 

وستبين  ،بمتغيرات الدراسة والمتمثلة في الدافعية للتعلم وتقدير الذات والتوافق الدراسي
ا كانت ذا مإوستعرفني على  ،هذا األسلوب داللة الفروق بين المتوسطات استعمالنتائج 

 فرضيات الفروق بين الجنسين ستحقق أم ال على مستوى عينة الدراسة. 

 للعلااااااوم اإلحصااااااائيةباسااااااتخدام برنااااااامج الحاااااازم  اإلحصااااااائيةالمعالجااااااة  إجااااااراء وتماااااات 
                                                (.19spss)جتماعياةاال
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 : خالصة

الدراسة من  تناولنا في هذا الفصل االجراءات المنهجية المتبعة في بحثنا هذا بدءا  
ومجتمعها  األساسيةالدراسة و المنهج المستخدم في هذه الدراسة  إلىثم انتقلنا االستطالعية 

ثم  حدودها ثم انتقلنا إلى أدوات الدراسة األساسية وعرفنا كل  وعينتها وكيفية اختيارها األصل
تم التعرف على الخطوات  ثم ،أداة على حدة وطريقة تقدير درجاتها وخصائصها السيكومترية

 تم التعريف األخيروفي  ،المتبعة في تطبيق أدوات الدراسة مع عينة الدراسة األساسية
دور في النزول  ، وقد كان للجانب الميدانياسةاالحصائية المستعملة في الدر  باألساليب

لى مناقشة النتائج التي سيتم عرضها في إبالجانب النظري للواقع المعاش الذي يقودنا 
   .الفصل الموالي

 

  



 

 

 

 :تمهيد

 أوال: عرض نتائج الدراسة الميدانية

 عرض نتائج الدراسة على أساس معامل ارتباط بيرسون 1-

 (عرض نتائج الدراسة على أساس اختبار )ت 2-

 ثانيا: تفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية

 الذاتتفسير نتيجة العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير  1- 

 تفسير نتيجة العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي 2- 

 تفسير نتيجة الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين 3- 

 تفسير نتيجة الفروق في تقدير الذات بين الجنسين 4- 

  الدراسي بين الجنسينتفسير نتيجة الفروق في التوافق 5 - 

 :ثالثْا: مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

 مناقشة نتيجة العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات1 - 

 مناقشة نتيجة العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي 2- 

 مناقشة نتيجة الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين 3- 

 الفروق في تقدير الذات بين الجنسينمناقشة نتيجة  4- 

 مناقشة نتيجة الفروق في التوافق الدراسي بين الجنسين 5- 

 اإلستنتاج العام

 خاتمـــــــــــــــة

 توصيات واقتراحات

  الفصل السادس : عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
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 : تمهيد

 الدراسةدوات أالمحصل عليها من تطبيق  اإلحصائيةلى النتائج إسنعرض في هذا الفصل 
على تلك النتائج  ثم يتم تحليلها اعتمادا   للفرضيات المذكورة سابقا   اإلحصائية والمعالجة

سيتم في هذا الفصل و حيث تراوحت بين القبول والرفض لتلك الفرضيات  ،المحصل عنها
األسباب التي أدت  ظهر جليا  تفسير ومناقشة هذه النتائج، وذلك لغرض إعطائها معنى، ون

 ، ومدى توافقها وتعارضها مع ما جاء في الدراسات السابقة، والتعليق على هذه النتائج.   إليها

 الميدانية : أواْل: عرض نتائج الدراسة

 عرض نتائج الدراسة على أساس معامل ارتباط بيرسون: -1

لقد أشرُت أثناء عرض األساليب اإلحصائية المستعملة في الدراسة الحالية أن معامل 
 األولىتحقيق الفرضية االرتباط المستخدم للقيام بالمعالجة اإلحصائية حول التأكد من 

والمتعلقة بالعالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات والفرضية الثانية والمتعلقة بالعالقة بين 
بيانات المتغير  أنوهو معامل ارتباط بيرسون )ر( باعتبار  الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي

الدراسي ( هي  المستقل ) الدافعية للتعلم ( وبيانات المتغيرات التابعة ) تقدير الذات والتوافق
والهدف من استخدام هذا األسلوب اإلحصائي هو الوصول إلى قيمة ارتباط  ،بيانات كمية

 تؤكد أو تنفي صحة فرضيات االرتباط األولى والثانية وبالتالي قبولها أو رفضها.

 العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات : -1-1

 وتقدير الذات .( العالقة بين الدافعية للتعلم 25الجدول )

 تقدير الذات المتغيرات
 **0.413 قيمة ) ر( الدافعية للتعلم

 0.001 مستوى الداللة
 0.01دالة عند  **
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 ن قيمة مستوى أو  ،وهي موجبة 0.413( أن قيمة )ر( بلغت 25)يتبين من الجدول 

 0.001أي أن  0.01نتقص عن الحد المطلوب الذي هو  0.001داللتها التي هي 
  0.01من صغر أ

 عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات.وجد ت نهأومعنى ذلك 

 العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي: -1-2

 .والتوافق الدراسي ( العالقة بين الدافعية للتعلم26الجدول )

 التوافق الدراسي المتغيرات

 **0.599 قيمة ) ر( الدافعية للتعلم

 0.001 مستوى الداللة

 0.01** دالة عند 

ن قيمة مستوى داللتها أوهي موجبة و  0.599قيمة )ر( بلغت  أن( 26يتبين من الجدول )
صغر من أ 0.001أي أن  0.01الذي هو تنقص عن الحد المطلوب  0.001التي هي 

الدافعية للتعلم والتوافق نه توجد عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بين أومعنى ذلك   0.01
 الدراسي.

 اختبار )ت(: أساسعرض نتائج الدراسة على  -2

أشرت أثناء عرض األساليب اإلحصائية المستعملة في الدراسة الحالية أن االختبار لقد 
حول التأكد من تحقيق الفرضية الثالثة والمتعلقة خدم للقيام بالمعالجة اإلحصائية المست

والفرضية الرابعة والمتعلقة بالفروق في تقدير  ،الدافعية للتعلم بين الجنسينبالفروق  في 
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في التوافق الدراسي بين الجنسين والفرضية الخامسة والمتعلقة بالفروق  ،الذات بين الجنسين
 هو اختبار )ت(.

هذا األسلوب اإلحصائي هو الوصول إلى قيمة )ت( التي تعرفنا على  استخداموالهدف من 
  ا كانت فرضيات الفروق الثالثة والرابعة والخامسة تقبل أم ترفض.ذإما 

 الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين : -2-1

 في الدافعية للتعلم بين الجنسين. اإلحصائية( قيمة )ت( وداللتها 27الجدول )

 البيانات
 

 المتغير

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الداللة

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 الداللة

 
 الدافعية للتعلم

36 
 ذكور

122.86 15.43  
98 

 
0.010 

 
0.921 

 
2.295- 

 
0.024* 

64 
 إناث

30.041 14.79 

 0.05دالة عند *
وهذه  ، 0.921قيمة مستوى داللة )ف( في اختبار ليفين بلغت  أن( 27يظهر من الجدول )

نه ال يتم مخالفة فرضية أومعنى ذلك  ،0.05كبر من الحد المطلوب الذي هو أالقيمة هي 
التباينات المتساوية في اختبار ليفين وبالتالي عندما تحدد قيمة )ت( تستخدم تلك الموجودة 

 )ت(. اختبارمن جدول  األولفي السطر 
قيمة مستوى داللتها  نأو  -2.295قيمة )ت( بلغت  أنالجدول نفسه نالحظ  إلىوبالرجوع 

صغر من أ 0.024 أن أي 0.05تنقص عن الحد المطلوب الذي هو 0.024هي التي 
من  واإلناثفي الدافعية للتعلم بين الذكور  نه توجد فروق دالة إحصائيا  أومعنى ذلك  0.05

 تالميذ السنة الثانية ثانوي.
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كبر من المتوسط أ 30.041الذي يبلغ  اإلناثالمتوسط الحسابي عند  أن أيضاكما نالحظ 
بدرجات مرتفعة في يتميزن  اإلناث أنومعناه  ،22.861الحسابي عند الذكور والذي بلغ 

  الدافعية للتعلم عن الذكور.
 :الفروق في تقدير الذات بين الجنسين  -2-2

 ( قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية في تقدير الذات بين الجنسين.28الجدول )

 البيانات
 

 المتغير

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الداللة

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 الداللة

 
 تقدير الذات

36 
 ذكور

90.72 7.28  
98 

 
2.685 

 
0.105 

 
0.141- 

 
0.888 

64 
 إناث

90.96 8.98 

 
 وهذه. 0.105قيمة مستوى داللة )ف( في اختبار ليفين بلغت  أن( 28) يظهر من الجدول

نه ال يتم مخالفة فرضية أومعنى ذلك  ،0.05كبر من الحد المطلوب الذي هو أالقيمة هي 
التباينات المتساوية في اختبار ليفين وبالتالي عندما  تحدد قيمة )ت( تستخدم تلك الموجودة 

 من جدول اختبار )ت(. األولفي السطر 
ن قيمة مستوى داللتها أو  -0.141قيمة )ت( بلغت  أنالجدول نفسه نالحظ  إلىوبالرجوع 
 كبر منأ 0.888 نأ أي 0.05  تكبر عن الحد المطلوب الذي هو 0.888 التي هي
في تقدير الذات بين الذكور واإلناث من  نه ال توجد فروق دالة إحصائيا  أومعنى ذلك  0.05

 تالميذ السنة الثانية ثانوي.
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 الفروق في التوافق الدراسي بين الجنسين : -2-3
 ( قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية في التوافق الدراسي بين الجنسين.29الجدول )

 البيانات
 

 المتغير

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الداللة

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 الداللة

 
 التوافق الدراسي

36 
 ذكور

21.00 6.406  
98 

 
1.052 

 
0.308 

 
1.425- 

 
0.157 

64 
 إناث

22.84 6.097 

 
. وهذه  0.308قيمة مستوى داللة )ف( في اختبار ليفين بلغت  أن( 29يظهر من الجدول)

مخالفة فرضيات  ال يتمنه أومعنى ذلك  ،0.05من الحد المطلوب الذي هو  كبرأالقيمة هي 
تلك القيم  )ت( تستخدموبالتالي عندما تحدد قيمة التباينات المتساوية في اختبار ليفين 

 جدول اختبار )ت(. من األول الموجودة في السطر
 هي قيمة مستوي داللتها نأو  – 1.425 وبالرجوع إلى الجدول نفسه نالحظ قيمة )ت( بلغت

 0.05 كبر منأ 0.157أي أن   0.05تكبر عن الحد المطلوب الذي هو  0.157
تالميذ في التوافق الدراسي بين الذكور واإلناث من  إحصائيا  عنى ذلك ال توجد فروق دالة وم

   الثانية ثانوي. السنة
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 ملخص نتائج الدراسة:

 نتائج التحليل اإلحصائي للعالقة بين متغيرات الدراسة ( ملخص30الجدول )

 الداللة اإلحصائية اتجاه العالقة المعالجة اإلحصائية

 دالة موجبة العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات -1

 دالة موجبة العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي -2

  

وبين الدافعية  ،وتقدير الذات من جهةالعالقة بين الدافعية للتعلم  أن (30يتبين من الجدول)
 .ا  للتعلم والتوافق الدراسي من جهة أخرى عالقة موجبة ودالة إحصائي

( ملخص نتائج التحليل اإلحصائي للفروق بين أفراد العينة من الجنسين في 31الجدول )
 متغيرات الدراسة

 اإلحصائيةالداللة  اإلحصائيةالمعالجة 

 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين -1

 غير دالــــــــــــــــــــــــــة الفروق في تقدير الذات بين الجنسين-2

 غير دالــــــــــــــــــــــــــة الفروق في التوافق الدراسي بين الجنسين -3

الفروق بين الجنسين من أفراد العينة في الدافعية للتعلم دالة  أن( 31الجدول )يتبين من 
 .إحصائيا  

 .بينما الفروق بين الجنسين في تقدير الذات والتوافق الدراسي غير دال إحصائيا  
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 ثانيا: تفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية:

بعد عرض النتائج اإلحصائية التي قدمت صورة عن مضمون البيانات المجدولة سأقوم في 
 هذا الجزء بتفسير هذه النتائج . 

 تفسير نتيجة العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات: -1

 الفرضية األولى:  -1-1

بين الدافعية للتعلم وتقدير  تنص الفرضية األولى على وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا  
 الذات .

 اإلجابة عن التساؤل المطروح في اإلشكالية وهو: إلىوتهدف هذه الفرضية 

بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات لدى تالميذ السنة  هل توجد عالقة موجبة ودالة إحصائيا   -
 ؟الثانية ثانوي 

بين الدافعية للتعلم وتقدير  إحصائيا  وجود عالقة موجبة ودالة توقع  إلىوتشير هذه الفرضية 
 الذات.

( أن العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات عالقة موجبة ودالة 25ويتبين من الجدول )
 . إحصائيا  

 يمكن القول أن الفرضية األولى تحققت على مستوى عينة الدراسة. ،وبصفة عامة

تقدير الذات يعرض  نخفاضاويمكن إرجاع العالقة بين المتغيرين إلى نتائج الدراسات، في 
 الفرد لكثير من المشكالت السلوكية والنفسية . 

من مشكالت الطفولة نتنجم عن الشعور بانخفاض تقدير الذات، فنوعية الشعور  ن كثيرا  ا  و 
 اسية للسلوك .حد المحددات األسأنفسهم هو أالذي يحمله األفراد نحو 
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حساس الفرد ب نه شخص دون قيمته فهو يفتقر إلى احترام ذاته، ويؤثر على أفكاره أوا 
وسلوكه، وبالتالي يؤثر على دافعيته المدرسية والتحصيل، فهو ينظر إلى كل شيء  تجاهاتهاو 

فذلك ذا الحظ األستاذ أو الوالد مؤشرات انخفاض تقدير الذات لدى األبناء ا  بمنظار تشاؤمي و 
 مؤشر للقلق مما يستوجب عليهم أن يعملوا على تعزيز تقدير الذات لديهم .

إذ أن الطلبة الذين  جتماعيةاالوتقاس قيمة الذات عادة باألداء في الدراسة، وفي العالقات 
يفتقرون إلى تقدير الذات ال يكونون متفائلين حول نواتج جهودهم، فهم يشعرون بالعجز 

هم بسرعة، فهم يستسلمون بسرعة لضعف نتائجهم وغالبا ما يشعرون والنقص ويفقدون حماس
 فاشل ". –عاجز  –نفسهم بصفات سلبية مثل" سيئ أبالخوف، ويصفون 

نه ينقصهم القدرة على أعتقد الطلبة أذا إنه أويؤكد نظرية العزو في دافعية اإلنجاز على 
عتقاد حتى لو إلهم حسب هذا ااستيعاب مادة معينة ) كالرياضيات مثال ( فهم يسلكون طريق

كانت قدراتهم فوق المتوسط بكثير، وهؤالء الطلبة يحتاجون إلى القليل من الدافعية لمحاولة 
حل مسائل الرياضيات، وذلك النهم يتوقعون أن أداءهم في مسائل الرياضيات سيكون 

 .   (149-148ص ص  ،2008 ) سهيلة علوطي، ضعيفا دائما

عن وكما أشار فاروق عبد الفتاح موسى إلى أن الفرد ذو التقدير المرتفع للذات يكون بعيدا   
القلق، حتى اعتبر البعض أن التقدير المرتفع للذات هو األكثر أدوات التي يمكن أن 
يستخدمها الفرد للحصول على حالة التوافق فيستطيع مواجهة الفشل واقتحام المواقف الجديدة 

ر بالحزن واالنهيار، أما ذو التقدير المنخفض للذات فانه يشعر بالهزيمة حتى يشع أندون 
 ،2008 ) سهيلة علوطي، الصعبة ألنه يتوقع الفشل مسبقا   أويقتحم المواقف الجديدة  أنقبل 

  (.149-148ص ص 

نه كلما ارتفع مستوى تقدير الذات للتلميذ كلما ارتفع مستوى دافعيته أ ونخلص من كل هذا
للتعلم، والعكس صحيح أي كلما انخفض تقدير الذات للتلميذ كلما انخفضت دافعيته للتعلم ، 
حيث يرى الباحثون أن التقدير العالي يساعد الفرد على مواجهة المواقف الجديدة بثقة 
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كيف جيد ويساهم في تحقيق والوصول للنجاح الذاتي نه يعتبر مؤشر لتأوشجاعة، كما 
 . جتماعيواال

 إبراهيمالشعور باإلحباط والفشل والعجز، ويشير  إلىالتقدير المنخفض للذات فهو يؤدي  وأما
تقدير الذات المنخفض في المجال المدرسي  أصحاب أن إلىعبد اهلل وعبد الحميد محمد 

فضل من ذكائهم، لذلك أن أن ذكاء األخرين قل، وكذلك يعتقدو أيشعرون أن تحصيلهم 
ينتابهم اإلحساس بالعجز والقلق نحو التعامل مع األخرين، وكذلك يبدون عدم رضاهم عن 

 .(  58-38ص ص ،1994 عبد الحميد محمد، ) إبراهيم عبد اهلل،" نهم فاشلونأمظهرهم العام ...و 

أن التالميذ ذوي المستوى المرتفع  طار نظرية العزو دائما  إكما بينت البحوث والدراسات في 
لدافعية التعلم ينسبون نجاحهم إلى عوامل داخلية وهي القدرة العالية، والمستوى المرتفع للجهد 
المبذول، بينما ينسبون فشلهم إلى قلة الجهد المبذول، في حين أن التالميذ ذوي المستوى 

ثل سهولة المهمة وحسن الحظ المنخفض لدافعية التعلم ينسبون نجاحهم لعوامل خارجية م
 .   ( 90ص ،2009 مرغم، سعاد) سوء الحظ  وينسبون فشلهم إلى نقص القدرة أو

 تفسير نتيجة العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي: -2

 الفرضية الثانية: -2-1

بين الدافعية للتعلم والتوافق  تنص الفرضية الثانية على وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا  
 الدراسي .

 وتهدف هذه الفرضية إلى اإلجابة عن التساؤل المطروح في اإلشكالية وهو:

بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي لدى تالميذ  هل توجد عالقة موجبة ودالة إحصائيا   -
 ؟السنة الثانية ثانوي 



عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية                                   : الفصل السادس  
 

168 
  

بين الدافعية للتعلم والتوافق  ة ودالة إحصائيا  وتشير هذه الفرضية إلى توقع وجود عالقة موجب
 الدراسي .

( أن العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي عالقة موجبة ودالة 26ويتبين من الجدول )
 . إحصائيا  

 تحققت على مستوى عينة الدراسة. ثانيةيمكن القول أن الفرضية ال ،وبصفة عامة

ه كلما كان التلميذ لديه دافعية قوية للتعلم كلما أنما يعني ولقد جاءت هذه العالقة موجبة م
كلما  نه كلما كان التلميذ غير متوافق دراسيا  أوالعكس صحيح أي  كان التلميذ متوافقا دراسيا  

 قل.أكان دافعيته للتعلم 

أدائية فعالة ويتميز بالتوفيق بين رغباته وبين  تصدر عنه سلوكات فالتلميذ المتوافق دراسيا  
متطلبات البيئة ومتطلبات ذاته، فالحياة سلسلة من التوافق المستمر بحيث يحاول المراهق 

 واألخرينتكوين استجابات وامتالك سلوكات متوازنة ومتكيفة يرضى بها الذات  اإلمكانقدر 
قاليد واحترام مختلف القوانين المفروضة عن طريق عقد صالة مرضية وااللتزام بالعادات والت

نتماء في المجتمع الذي يعيش فيه والتي تبدو مظاهره في شعور التلميذ بالحرية واإل
زاءنفسه  إزاءوالمسؤولية  عتمد على نفسه أالمجتمع بقيمته وعاداته ومفاهيمه، فالتلميذ الذي  وا 

يجاد ليها،إض على تحمل ومواجهة مختلف المشاكل التي يتعر  قادرا   نهكو  الحلول الالزمة  وا 
 والمرضية.

ترتفع لده الدافعية للتعلم المرتبطة هي كذلك بالجانب  ويمكن القول أن المراهق المتوافق نفسيا  
النفسي للتلميذ الذي نجده يتميز بالرضا عن نفسه والخلو من الصراعات النفسية والتوترات 
التي يمكن أن تعيق توافقه، فالتوافق النفسي للمراهق يتأثر بمدى إشباع الحاجات النفسية 

اإلحساس بالقيمة الذاتية  ،ن، االعتماد على النفسشعور باألماألساسية القائمة على أساس ال
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نفراد واإلعراض العصابية، فإمكانية إشباع المراهق لألسرة والمجتمع والخلو من اإل نتماءاال،
 لدوافعه ورغباته بصورة مرضية يودي إلى الشعور بسالم داخلي واستقرار نفسي .

شهادة الباكالوريا وذلك من  يكالنجاح فوبالتالي تحقيق األهداف المسطرة خاصة التعليمية 
مكانيه مواجهة العقبات وحل المشكالت بطريقة يقرها  خالل استغالل المراهق لكل قدراته وا 
المجتمع، ويظهر التوافق النفسي للمراهق المتمدرس في قدرته على توجيه سلوكه دون 

أن تقدير الذات مهم ن كابال الخضوع للغير، واالعتماد على نفسه وتقدير لذاته حيث يذكر   
جدا في عملية التوافق، فشعور المراهق بقيمته وذاته يجعله قادرا على القيام بما يقوم به غيره 

 .     ( 81ص ،2008، ) نزيم صرداويوقادرا على تحمل المسؤولية 

 تحقيق النفسي، التوافق إحداث شروط أهم من أن إلى زهران، السالم عبد حامد ويشير
 وانفعاليا   وعقليا   جسميا  ) مظاهرة وبكافة مراحله جميع في السوي النفسي النمو مطالب

 أن يجب والتي للفرد النفسي النمو يتطلبها التي األشياء هي النمو ومطالب ، (واجتماعيا  
 التي الضرورية المستويات عن عبارة أنها أي حياته، في وناجحا   سعيدا   يصبح حتى يتعلمها
 .الفرد سعادة إلى النمو مطالب تحقيق ويؤدي للفرد، السوي النمو خطوات تحدد

 دوافع إشباع ومنها الدراسي التوافق ثم ومن النفسي التوافق تحقق التي الشروط ،أيضاويرى 
 يعتبر  النفسي، التوافق إلحداث المباشرة العوامل أهم من وهذه الفرد، وحاجات السلوك
 النفس علم في المهمة الموضوعات من عامة بصفة للسلوك الدافعة القوى أو الدوافع موضوع

 وراء الدوافع يعرف أن يريد النفسي المعالج إن تفسره، الحال بطبيعة السلوك دوافع ألن
 والمربي الجانح، السلوك وراء الدوافع على يده يضع أن يود القانون ورجل النفسي، المرض

 دوافع يفهم أن ينبغي نفسه والفرد للسلوك، وحاجاتهم التالميذ وميول دوافع يضع أن بد ال
 . (38ص ،1997،زهران  حامد) المنحرف أو السوي سلوكه
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ونستخلص من هذا والذي ينعكس في دراستنا هذه أن الدافعية للتعلم هي من أهم العوامل 
 جيدة عالقات إقامة بموجبها يتم التي العمليةالمدرسية التي تحدث التوافق الدراسي ويعتبر 

 وتنظيم المدرسة نحو اإليجابي تجاهاال يتضمن كما وزمالء، أساتذة من المدرسي المحيط مع
 همأ وتتمثل والشخصي، العلمي نمائه و الطالب تقدم في يسهم بما االستذكار وطريقة الوقت

 بالمعايير والقبول والرضا ،العلمي التحصيل في هادتجاال في العالقة لتلك الجيدة المؤشرات
 .ومنسق منظم نحو على منه مطلوب هو بما والقيام ، معها واالنسجام المدرسية

 تفسير نتيجة الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين: -3

 الفرضية الثالثة: -3-1

في الدافعية للتعلم بين الجنسين من  فروق دالة إحصائيا   الفرضية الثالثة على وجودتنص 
 تالميذ السنة الثانية ثانوي.

 وتهدف هذه الفرضية إلى اإلجابة عن التساؤل المطروح في اإلشكالية وهو:

لدى تالميذ السنة الثانية في الدافعية للتعلم بين الجنسين  فروق دالة إحصائيا  هل توجد  -
 ؟ثانوي 

لدى في الدافعية للتعلم بين الجنسين  فروق دالة إحصائيا  وتشير هذه الفرضية إلى توقع 
 تالميذ السنة الثانية ثانوي. 

في الدافعية للتعلم بين الذكور  نه توجد فروق دالة إحصائيا  أ( 27ويتبين من الجدول )
كما الحظنا أيضا أن المتوسط الحسابي عند اإلناث  ،واإلناث من تالميذ السنة الثانية ثانوي

ومعناه  ،122.86بلغ  كبر من المتوسط الحسابي عند الذكور والذيأ 130.04الذي يبلغ 
 أن اإلناث يتميزن بدرجات مرتفعة في الدافعية للتعلم عن الذكور.

 تحققت على مستوى عينة الدراسة. لثالثةيمكن القول أن الفرضية ا ،وبصفة عامة
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طار االجتماعي بين لإل را  ظمتشابهة ن غير وهذا يعني أن مستوى دافعية التعلم بين الطلبة
لكن تختلف درجة االستيعاب الذكور واإلناث وتطبيق االستراتيجيات التدريسية على الجنسين 

 : إلىوجود هذه الفروق  أسباب، وترجع بين الذكور واإلناث

رته في ظعدم تساوي الطموح بين الذكور واإلناث في مسيرة تعلم أفضل وتغيير المجتمع ن
وذلك أكثر من  كتها في تحمل المسؤولية مع الجنس األخر مستقبال  قضية تعلم المرأة ومشار 

صبح التعلم من حقهن أدافعية اإلناث الالتي كن يرفعن التحدي في التعلم وفي الوقت الحالي 
 .(113ص ،2007) عبد الباسط القني،دون منازع عدا في بعض المناطق المعزولة

ر ذلك يفستلدى أفراد العينة و  بين الذكور واإلناث دافعية التعلمفي ن متغير الجنس يؤثر إ
 : في ضوء

عملية التنشئة االجتماعية، فالواقع االجتماعي يفرض على الطالبة خاصة في مرحلة  -أ
المراهقة البقاء في البيت بعد الدوام، وهذا األمر يضطرها إلى أن تنصرف إلى متابعة 

نزل، بينما المراهق يقضي ساعات طويلة دروسها خالل الوقت الطويل الذي تقضيه في الم
قل للدراسة موازنة بالبنت مما ال تتاح له فرصة لممارسة هذه أخارج المنزل ويخصص وقت 

الممارسات ويضاف إلى ذلك أن مجال التعلم والتحصيل الدراسي بالنسبة للفتاة يوفر لها 
لذلك  ،الفتاة القليلة أمامفرص التعيين والعمل في الوظائف وهذا المجال من جملة المجاالت 

تحرص على النجاح في هذا المجال، بينما الفتى أمامه فرص أخرى غير هذه مما يجعله 
 بممارسة مهارات تحقق له التعلم والتحصيل الدراسي. قل اهتماما  أ

العوامل االجتماعية فان بناء شخصية الفتاة يجعلها تسعى للحصول على الشهادة ومن  -ب
غلب األوالد يتطلعون للحصول على عمل أبينما  ،إلثبات ذاتها وحماية مستقبلهاثم الوظيفة 

بين الطالب  االختالفن هذا إ ،فضلأخارج الشهادة والوظيفة لتحقيق مردود مادي 
لممارسة أساليب تساعدهم على النجاح والتفوق وقد بين  أكثر اندفاعا  والطالبات يجعل الطلبة 
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 (Block,1971  في دراسته في التنشئة االجتماعية في المجتمع األمريكي تشجع الذكور )
) نورجان  بينما ال تشجع اإلناث على تنمية المهارات   ،على تنمية بعض المهارات المعرفية

 . (79-78ص ص ،2014 عادل محمود ميرة،

 بين الجنسين: تقدير الذاتتفسير نتيجة الفروق في  -4

 :رابعةالفرضية ال -4-1

بين الجنسين من  تقدير الذاتفي  فروق دالة إحصائيا   على وجود رابعةتنص الفرضية ال
 تالميذ السنة الثانية ثانوي.

 وتهدف هذه الفرضية إلى اإلجابة عن التساؤل المطروح في اإلشكالية وهو:

لدى تالميذ السنة الثانية بين الجنسين  تقدير الذاتفي  فروق دالة إحصائيا  هل توجد  -
 ؟ثانوي 

لدى تالميذ بين الجنسين  تقدير الذاتفي  فروق دالة إحصائيا  وتشير هذه الفرضية إلى توقع 
 السنة الثانية ثانوي. 

ث ال توجد فروق دالة إحصائيا في تقدير الذات بين الذكور واإلنا( 28ويتبين من الجدول )
كما الحظنا أيضا أن المتوسط الحسابي عند اإلناث الذي  .من تالميذ السنة الثانية ثانوي

ومعناه أن  ،90.72من المتوسط الحسابي عند الذكور والذي بلغ  بقليل اكبر 90.96يبلغ 
 .واإلناث متقارب  الذكورعند  تقدير الذاتمتوسط 

 أي عدم ،تحقق على مستوى عينة الدراسة رابعة لميمكن القول أن الفرضية ال ،وبصفة عامة
 وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى تقدير الذات.

ن أن مجاالت اإلبداع والتفوق المختلفة أصبحت متاحة لكال الجنسين، و أوتفسير ذلك هو 
 تغيير بعض أفكار المجتمعات العربية  الفتاة أصبحت تفكر في تحقيق أهدافها وذاتها، نضرا  
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نهم يحاولون إتناظر الشاب في كافة المجاالت ف كحق التعليم والعمل، وبالتالي أصبحت الفتاة
نهم جزء من المجتمع، ومن حقهم المشاركة في أتعويض ما حرموا منه من قبل وشعورهم ب

بناءه على حد سواء وشعورهم بانهم ليسوا عالة على المجتمع ، وهذا يدفعهم إلى المزيد من 
 التحدي . 

أدت  ،وتطور أساليب التنشئة االجتماعيةهات، ن ازدياد الوعي والثقافة لدى اآلباء واألما  و 
جميعها إلى االهتمام بالذكور واإلناث على حد سواء والمساوات بينهم في جميع نواحي 

 الحياة.

م مما ينعكس إيجابيا على نمو اإلناث وتبلور شخصياتهم، ونمو مفهوم الذات موضوعي لديه
االجتماعية لم تعد تميز بينهم وتكرس الدور والتنشئة  ،ن فرص النمو لديهم واحدةأوحيث 

األنثوي أو الذكوري في السلوك والتصرفات وغيرها، فلقد انخفضت الفروقات بين الذكور 
 .     (203ص ،2010) منى الحموي،  واإلناث في تكوين مفهوم الذات لديهم

راسي يشعر الفرد إن الحاجة متبادلة بين التوافق الدراسي وتقدير الذات حيث أن التوافق الد
كما أن مفهوم  ،مما يجعله يفتخر بإمكانياته وقدراته ،بالنجاح والتفوق ويعزز الثقة بالنفس

الذات وما يرتبط به من الحاجة إلى تحقيق الذات واعتبار الذات تأتي في سلم الحاجات 
رضاء وكذلك من المهم للفرد  ،وفي التعليم غالبا ما يرتبط بالنجاح والتفوق ،اإلنسانية
فقد تساوى الذكور واإلناث في  ،وبما ال يقل عن رضاهم عن نفسه ،ورايهم به ،األخرين

  .  االجتماعية االمتيازاتمستوى الطموح وفي الرغبة على الحصول على 

 تفسير نتيجة الفروق في التوافق الدراسي بين الجنسين: -5

 الفرضية الخامسة: -5-1

بين الجنسين من  التوافق الدراسيفي  فروق دالة إحصائيا   تنص الفرضية الرابعة على وجود
 تالميذ السنة الثانية ثانوي.
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 وتهدف هذه الفرضية إلى اإلجابة عن التساؤل المطروح في اإلشكالية وهو:

لدى تالميذ السنة الثانية بين الجنسين  التوافق الدراسيفي  فروق دالة إحصائيا  هل توجد  -
 ؟ثانوي 

لدى بين الجنسين  التوافق الدراسيفي  فروق دالة إحصائيا  هذه الفرضية إلى توقع  وتشير
 تالميذ السنة الثانية ثانوي. 

بين الذكور  ي التوافق الدراسيف ال توجد فروق دالة إحصائيا  ( 29ويتبين من الجدول )
المتوسط الحسابي عند اإلناث الذي يبلغ  رغم أن ،ث من تالميذ السنة الثانية ثانويواإلنا

ومعناه أن متوسط  ،21.00كبر من المتوسط الحسابي عند الذكور والذي بلغ أ 22.84
 .متقاربالدافعية للتعلم عند الذكور واإلناث 

أي  ،لم تحقق على مستوى عينة الدراسة الخامسةيمكن القول أن الفرضية  ،وبصفة عامة
 .التوافق الدراسيعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى 

وما يفسر عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث فيما يخص التوافق الدراسي هم التشابه بين 
 نهم مراهقين وفي نفس المستوى الدراسي، ويتمتعون بنفس الخصائص أالعينتين من حيث 

األنثى يسعى إلى تحقيق التوافق الدراسي عن طريق والطموح والتطلعات، فكل من الذكر أو 
حداث التوازن بين رغباتهم ومواجهة مختلف  إبراز كل منهم قدراته على تجاوز المشكالت وا 

جل تحقيق األهداف والغايات المرغوبة بما فيها التعليمية كالنجاح والتفوق في أالمواقف من 
 المجال الدراسي .

همية هذه العوامل في تحقيق كال الجنسين للتوافق الدراسي فاغلب الباحثين يتفقون على أ
وخاصة العوامل األسرية والمدرسية، وبالتالي يجب على المدرسة أن توفر كل الظروف 

جل راحة التالميذ والسعي إلى تفهم النمو النفسي لهؤالء التالميذ أواإلمكانيات الالزمة من 
ي ضغط يجعلهم يشعرون بعدم أحساسة و وذلك لكونهم في مرحلة المراهقة وهي مرحلة 
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تعرض هؤالء المراهقون لمشاكل وصراعات ينعكس على  ا، فكلمستقرارواال طمئنانواالالراحة 
 .دافعيتهم للتعلم والتوافق الدراسي

إن توفر الظروف المتشابهة للذكر واألنثى من حيث معاملة الذكر لها يزودها بصورة إيجابية 
يجعلها تسعى  ،ي نفس األماكن والمجال األسرة والمدرسة والعملووجودها معه ف ،عن ذاتها

دائما وتطمع لمنافسة الذكر في الدراسة والعمل وكافة مجاالت الحياة لتثبت وجودها وتحقق 
 التوافق النفسي لها.

   ثالثْا: مناقشة نتائج الدراسة الميدانية:

اإلحصائية والتي قدمت صورة عن بعد تفسير نتائج الدراسة الميدانية من خالل المعالجة 
وما اتفق وما اختلف مع  ،مضمون البيانات المجدولة لكل فرضية من الفرضيات الخمسة

سأقوم بمناقشة هذه النتائج في ضوء ما توصلت إليه نتائج البحوث والدراسات  ،توقعها
  السابقة وفي ضوء أهداف الدراسة وأهميتها.

 فعية للتعلم وتقدير الذات:مناقشة نتيجة العالقة بين الدا -1

( وجود عالقة موجبة 25تبين النتيجة اإلحصائية للفرضية األولى الموضحة في الجدول)
 وهذه النتيجة تسير في اتجاه توقع الفرضية. ،بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات ودالة إحصائيا  

وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج مجموعة من الدراسات العربية السابقة مثل : 
 ( التي كشفت نتائجها عن وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا  1996) حسن المطوعدراسة 

ودراسة  ،وتقدير الذات لدى تالميذ التعليم اإلعدادي والثانوي لإلنجاز في الدراسةبين الدافعية 
بين  ( التي توصلت نتائجها إلى وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا  2009) مرغمسعاد 

تقدير  ،تقدير الذات المدرسي ،الدافعية للتعلم وتقدير الذات وأبعاده ) تقدير الذات العائلي
( التي أظهرت نتائجها عن وجود عالقة موجبة 2006) حميدة زهرةودراسة  ، الذات الرفاقي(



عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية                                   : الفصل السادس  
 

176 
  

وتقدير الذات لدى المراهقين المتمدرسين بالتعليم  لإلنجازن الدافعية بي ودالة إحصائيا  
 . ( 90ص ،2009 ) سعاد مرغم،الثانوي

التي ( Ruvolo et Marcus)روفولو وماركوسومن الدراسات السابقة الغربية فنجد دراسة 
دراسة  وأظهرت ،واضح في تقدير الذات لدى المتعلمين تأثيرلدافعية التعلم  أنبينت 

تميزوا بتقدير ذات التالميذ الذين  أن( Baumeister et autres) بومستير وزمالئه
( Bachman ,1970) باشماندراسة و  كبرأمرتفع كانت دافعيتهم للتعلم وللنجاح والتفوق 

التي بينت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تقدير الذات ودرجات مفهوم الذات الخاص 
 .(85ص ،2009عن سعاد مرغم، المدرسي)بالقدرة على العمل 

( بدراسة نمطين من أسلوب Deci et Ryan,1985) دوسي وريان وآخروندراسة  و
 وتبين أن : (informant)اإلعالمي( والنمط controlonالمعلم وهما النمط المراقب )

لتالميذ  تحسين سيرورة الدافعية الداخلية مثل الفضول للطلبة وتنمية تقدير الذات التالميذ
  .النمط المراقب وبين وجود عالقة بين تقدير الذات والدافعية للتعلم

( Pintrich et Shrouben,1992) بنترش وسروينمن  وما يؤكد الدراسة الحالية دراسة كل
في بحوثهما في دافعية التعلم وتبين في هذه الدراسة : أن مفاهيم الذات اإليجابية تساهم في 

مثابرة مستمرة ومواجهة صعوبات التعلم، التي تؤدي إلى استعمال بذل مجهودات أكبر و 
 .  قدرات واستراتيجيات أكثر فعالية

 مناقشة نتيجة العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي: -2

( وجود عالقة موجبة 26تبين النتيجة اإلحصائية للفرضية الثانية الموضحة في الجدول)
وهذه النتيجة تسير في اتجاه توقع  ،بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي ودالة إحصائيا  

 الفرضية.
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 وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج مجموعة من الدراسات العربية السابقة مثل:

( التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة 2011)بالحاج فروجة دراسة   - 
فروجة )بين التوافق النفسي واإلجتماعي والدافعية للتعلم لدى المراهقين المتمدرسين  إحصائيا  
 .(224ص ،2011، بالحاج

حول العالقة بين التوافق النفسي ودافعية التعلم وتوصل أن الحالة   سيد صبحيدراسة  و
 بالحاجفروجة ) النفسية الجيدة للتلميذ تؤدي إلى زيادة الدافعية التعلم  ويزيد في توافقه النفسي

  (.226ص ،2011،

اتفقت  ( التيThregren,1972) ثريقرندراسة ومن الدراسات السابقة الغربية فنجد دراسة 
توصلت إلى أن التنشئة األسرية التي تشجع على الثقة  أيضا نتائجها مع نتائج هذه الدراسة و

واالستقالل محفزة لتحقيق المراهق لطموحه ودوافعه الدراسية وتحرير دافعية التعلم لديه، أما 
عكس التربية الضاغطة التي تؤثر سلبا على شخصية المراهق وتخلق لديه سوء توافق في 

    (.226ص ،2011، بالحاجفروجة )المجتمع ومع ذاته ومع المدرسة 

( حول أهمية ( Srifa et Siaga, 1989 سريفا سياقا وروس كما تتفق أيضا مع دراسة
من التالميذ %30ة للتلميذ وخاصة نجاحه وأثبتت أنالحياة الدراسيالتوافق الدراسي في 

 (.25،ص2011)بالحاج فروجة،توافقهم الجيد إلى الناجحين الذين يتميزون بدافعية مرتفعة يعود

على أهمية التوافق النفسي للتلميذ في (Lazarus Willis) سيالزاوس ويل دراسة كما أكدت
زيادة الدافعية للتعلم، أي كلما زاد التوافق النفسي زادت التوافق النفسي زادت الدافعية للتعلم 

 (.228ص ،2011بالحاج ، فروجةومن ثم ينجر عنها التوافق الدراسي أيضا)
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 مناقشة نتيجة الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين: -3

فروق دالة ( وجود 27تبين النتيجة اإلحصائية للفرضية الثالثة الموضحة في الجدول)
وهذه النتيجة تسير  ،من تالميذ السنة الثانية ثانويفي الدافعية للتعلم بين الجنسين  إحصائيا  

 في اتجاه توقع الفرضية.

 وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج مجموعة من الدراسات العربية السابقة مثل:

لمتغير الجنس  داال إحصائيا    ( التي أشارت إلى أن هناك أثرا  1993) قطامي يوسفدراسة 
 .(233، ص1993 ) يوسف قطامي،في الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف العاشر

( وشملت الدراسة دافعية التعلم وعالقتها 1994) جيهان أبو راشد العمراندراسة  و
بالتحصيل الدراسي وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من طلبة المرحلتين االبتدائية 
وإلعدادية حيث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على 

 .(229ص ،2011، بالحاجفروجة )مقياس الدافعية للتعلم لصالح اإلناث 

( حيث تناولت الدراسة موضوع 1998) محمد علي مصطفى محمددراسة  وتتفق أيضا
الدافعية المدرسية لدى طالب كلية التربية بالعريش وذلك حسب متغيرات الجنس والتخصص 
والمستوى الدراسي، وقد أسفرت هذه الدراسة على : وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

األولى علمي وطالبات الفرقة األولى علمي في الدافعية اإليجابية مجموعتي طلبة الفرقة 
 (.86ص ،2010 حمد دوقة وآخرون،أعن والدافعية السلبة للتعلم لصاح الطالبات )

( على وجود عالقة إيجابية دالة 2014) ةنورجان عادل محمود مير كما اتفقت مع دراسة   
وتشير إلى أن  ،بين مهارة طرائق العمل ودافعية التعلم لدى اإلناث من أفراد العينة إحصائيا  

متغير الجنس يؤثر في طبيعة العالقة بين مهارات التعلم واالستذكار ودافعية التعلم لدى أفراد 
 .  (79-78ص ص ،2014) نورجان عادل محمود ميرة، العينة
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 بوجيانودراسة نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية  اتفقتومن الدراسات السابقة الغربية التي 
(Boggiano,1991 )كثر ميال من أالمرحلة المتوسطة، حيث تبين أن اإلناث  على تالميذ

يسرى مصطفى ا بالتغذية الراجعة )الذكور فيما يتعلق في الدافعية الخارجية وأكثر تأثر  

 (. 2002السيد،

 في قطر (1988)عبد اهلل التركي   آمنة دراسة الباحثةوتتعارض نتيجة الدراسة الحالية مع 
 دافعية التعلم تطورها وعالقتها ببعض المتغيرات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة قطر

العينة بالنسبة للبنين والبنات في  أفرادال توجد فروق بين  : النتائج التالية إلىوتوصلت 
العينة بالنسبة للبنين والبنات في دافعية  أفرادال توجد فروق بين  واالستقاللية و  دافعية التعلم

 .(24ص ، 2011بالحاج ،فروجة )التعلم االجتماعية

 عليها يعتمد وعلمية دقيقة معايير وجود بعدم استدل الذي( 1889)  االغا عاطف دراسة و
 دافعية في واإلناث الذكور فتساوي بالنسبة وفسرت المتوافق غير عن المتوافق الطالب لتمييز
 .(169ص ،2011بوصفر ،دليلة )التعلم

( شملت الدراسة الكشف عن العالقة بين القيم التي يحملها 2007) عبد الباسط القنيدراسة 
المتعلمون ودافعيتهم نحو التعلم فتوصل إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 (. 113ص ،2007)عبد الباسط القني،دافعية التعلم بين الذكور واإلناث 

إلى عدم وجود فروق دالة  ذي توصل( ال2013)عبد الوهاب جناد كما تعارضت مع دراسة 
إحصائيا بين الذكور واإلناث في دافعية التعلم وأكد على عدم وجود أثر لمتغير الجنس على 

 . (166ص ،2013 )عبد الوهاب جناد،الدافعية للتعلم

 تببرت وثريدراسة  ومن الدراسات السابقة الغربية التي تعارضت مع نتائج الدراسة الحالية
(Tbibrt et thirry,1998 لمعرفة الفروق في الدافعية وأكدت نتائجها على التشابه في )

 .(2002 السيد، مصطفى يسرى)الدافعية بين كل من الذكور واإلناث 
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 مناقشة نتيجة الفروق في تقدير الذات بين الجنسين: -4

فروق دالة ( عدم وجود 28تبين النتيجة اإلحصائية للفرضية الرابعة الموضحة في الجدول)
وهذه النتيجة ال تسير  ،من تالميذ السنة الثانية ثانويبين الجنسين  تقدير الذاتفي  إحصائيا  

 حيث لم تتحقق الفرضية على مستوى عينة الدراسة. ،في اتجاه توقع الفرضية

 وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج مجموعة من الدراسات السابقة مثل:

عدم وجود فروق في مستوى مفهوم  : الدراسة إلى علىوقد أسفرت ( 2009) عقل دراسة
-136ص ص ،2010شعبان، علي ربه عبد)  الذات تعزى لمتغير الجنس أو درجة اإلعاقة 

184.) 

 ومن الدراسات السابقة الغربية فنجد:

( التي أظهرت أن الذكور واإلناث يتشابهان في Zuckerman,1980) زوكرماندراسة 
 Hyde,Showers et) شاروز وآخرون، هايددراسة و  ،اإلحساس بتقبل الذات وتقديرها 

autres,1999 دالة في تقدير الذات بين ( التي توصلت نتائجها إلى عدم وجود فروق
-Erol et Orth,1994) إيرول وأورثالدراسة الطولية  مع أيضاواتفقت  ،الجنسين
سنة  30-14 ما بينمن الذكور واإلناث تتراوح أعمارهم  7100( التي أجريت على 2008

 حيث كشفت نتائجها عن عدم وجود فروق في تقدير الذات بين الجنسين .

( التي توصلت إلى 2008) حامد محمد صابردراسة وتتعارض نتيجة الدراسة الحالية مع 
 لجنسين لصالح اإلناث .وجود فروق دالة في تقدير الذات بين ا

 توصلت حيث الذات بمفهوم وعالقته الدراسي التحصيل( 2010)  الحموي منى  ودراسة
 الذات مفهوم مقياس على العينة أفراد درجات بن إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى

 الحموي، منى)  العينة ذكور لصالح دالة وهي الجنس، لمتغير تعزى التحصيلية ودرجاتهم
 (.203ص ،2010
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 بتقدير وعالقته الخجل حول( 2010) شعبان ربه عبد علي دراسة وتتعارض أيضا مع
 داللة ذات فروق كشفت نتائجها وجود حيث بصريا المعاقين لدى الطموح ومستوى الذات

 ص ،2010شعبان، علي ربه عبد ) الجنس لمتغير تعزى الذات تقدير مقياس في إحصائية
 .(184-136ص

 الدراسات الغربية التي تعارضت مع نتائج الفرضية الرابعة: من

( التي بينت أن اإلناث يتميزن Mccoby et Jaklin,1974) ماكوبي وجاكليندراسة 
 Alsaker et) ألكسار وأولووسدراسة  و ،بتقدير الذات منخفض بالمقارنة مع الذكور

Olweus,1993الذات بين الجنسين  ( التي أسفرت نتائجها عن وجود فروق في تقدير
( التي أجريت على  Block et Rosins,1993) بلوك وروزيندراسة  و ،لصالح الذكور

عينة من الطلبة الجامعيين من الجنسين حيث أظهرت نتائجها أن الذكور يتميزون بتقدير 
كيكلسدراسة  كما تعارضت مع، ذات مرتفع بالمقارنة مع اإلناث  Wigfield et) ويقفيلد وا 

Eccles,1994 التي كشفت نتائجها عن وجود فروق بين التالميذ الذكور واإلناث في )
 ستوكارد وبريوردراسة  و حيث تميز الذكور بدرجات مرتفعة في تقدير الذات، تقدير الذات،

(Stockard et Pryor,1994 التي كشفت نتائجها أن المستويات األدنى من تقدير )
 Bolognini et) بلونيني وآخروندراسة  و كثر من الذكور،الذات وجدت عند اإلناث أ

autres,1996 التي توصلت نتائجها إلى وجود فروق دالة في تقدير الذات بين الجنسين )
( التي  Deihl,Vicary et Duke,1997) ديهل، فيكاري وديوكدراسة  و ،لصالح الذكور

بينت نتائجها أن الذكور يتميزون  أجريت على عينة من التالميذ الثانويين من الجنسين حيث
( التي Mary et al,1998) ماري وآخروندراسة  و بتقدير ذات مرتفع مقارنة باإلناث،

 أوضحت أن الذكور يبلغون عن مشاعر اكثر إيجابية حول أنفسهم من اإلناث .
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( Polse-Lynch et autres,2001) لينش وآخرون -لبوسالدراسة العرضية  وأكدت
أن درجات التالميذ الذكور في تقدير الذات أعلى من درجات  إلىالتي توصلت نتائجها 

 ( التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا  Seidah,2004)سيداه دراسة  و ،التلميذات 
في تقدير الذات بين الذكور واإلناث، حيث أظهرت أن اإلناث تقديرهن منخفض مقارنة 

 على عكس نتائج الفرضية الرابعة في الدراسة الحالية. بالذكور

( التي  Huang et autres,2007هيونغ وآخرون )دراسة وتعارضت أيضا مع نتائج 
 أسفرت نتائجها أن للثانويين الذكور درجات عالية في تقدير الذات بالمقارنة بالثانويات .

التي بينت أن اإلناث يتميزن ( Seidah et Bouffard,2007) سيداه وبوفارددراسة  و
 Kling et) كلينج وآخروندراسة و  ،بتقدير ذات منخفض بالمقارنة إلى الذكور

autres,2009قدير الذات بالمقارنة ( التي بينت أن الذكور يتميزون بدرجات عالية في ت
 .إلى اإلناث

 مناقشة نتيجة الفروق في التوافق الدراسي بين الجنسين: -5

فروق دالة ( عدم وجود 29النتيجة اإلحصائية للفرضية الخامسة الموضحة في الجدول) تبين
وهذه النتيجة ال  ،من تالميذ السنة الثانية ثانويبين الجنسين التوافق الدراسي في  إحصائيا  

 حيث لم تتحقق الفرضية على مستوى عينة الدراسة. ،تسير في اتجاه توقع الفرضية

 الدراسة الحالية مع نتائج مجموعة من الدراسات السابقة مثل:وقد اتفقت نتيجة 

 عدم عن أثبتت حيث( 1992) الشناوي محروس ومحمد الرحمن عبد السيد محمد دراسة
 (الدراسي)  التحصيلي التوافق من كل على الجنس لتفاعل إحصائيا   دال حاصل تأثير وجود

 .(169ص ،2011، بوصفردليلة )
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( التي تهدف إلى الكشف عن التوافق بين 2002) الجبوري والحمدانيدراسة  واتفقت مع
المجتمع الجامعي واالتجاه نحو التخصص الدراسي والجنس وبيئة السكن والقسم حيث 

 أسفرت عن :

 ويس، أسعد صاحب) لمتغير الجنس في التوافق  فروق ذات داللة إحصائية تبعا   عدم وجود
 .(196ص ،2010

( حول التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق 2002) عبد اهلل لبوزدراسة  كما اتفقت أيضا مع 
، حيث أظهرت هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة اسي لدى تالميذ المرحلة الثانويةالدر 

  .( 1ص ،2002 ) عبد اهلل لبوز،إحصائية بين الذكور واإلناث في التوافق الدراسي 

( حول قياس العالقة اإلرتباطية بين النمو النفسي 2005) دراسة الزهراني واتفقت مع
اإلجتماعي و التوافق الدراسي لدى طالب وطالبات مدينة الطائف في المملكة العربية 

( طالب من طالب المرحلة الثانوية وقد أسفرت 300السعودية، وقد بلغت عينة الدراسة ) 
داللة إحصائية لصالح الذكور على الدراسة عن النتائج التالية : عدم وجود فروق ذات 

   .(83ص ،2011 )عفراء إبراهيم، سهام عزيز،مقياس التوافق الدراسي 

 إلىهدفت هذه الدراسة : (1974) عبد القادر دراسةوتتعارض نتيجة الدراسة الحالية مع 
معرفة مشكالت التوافق عند المراهقين الكويتيين من الجنسين تكونت عينة البحث من 

من جميع الفصول من المدارس المتوسطة  عشوائيا   اختيروا( طالب 132( طالبة و )113)
 سنة.( 18( )14عمارهم من )أوالثانوية وتتراوح 

على أحجم المشكالت الكلية للتوافق بالنسبة للعينة الكلية للبنات  أن على: سفرت النتائجأ
 .  األنسانمنهم الذكور وذلك لكبر حجم المشكالت النفسية خاصة عند 
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هم المشكالت التي نجدها عند الذكور واإلناث هي مشكلة التوافق أ أن إلىكما توصل 
 .(194، ص1980، ) سعدية محمد على بهادرواالجتماعي  واألسريالمدرسي 

( حول التعرف على الفروق بين 1974) نازلي صالح أحمددراسة  وتعارضت نتائجها مع
الجنسين في كل من التوافق والتفوق الدراسيين على عينة من تالميذ اإلعدادية والثانوية، وقد 

 تفوق البنات عن البنين في التوافق الدراسي. أسفرت النتائج عن :

( قام بدراسة بعض المتغيرات 1994) الليل محمد جعفردراسة  وتعارضت نتائجها مع 
المرتبطة بالتوافق مع المجتمع الجامعي لدى طلبة وطالبات جامعة الملك فيصل في المملكة 

  عن:العربية السعودية وقد أسفرت 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التوافق لصالح اإلناث) صاحب أن 
 (.196ص ،2010 س،أسعد وي

( حول التوافق الدراسي لدى الطلبة 1997) الصباطي دراسة مع وتعارضت نتائجها
والطالبات السعوديين والمصريين ، وقد أسفرت نتائج الدراسة على تفوق اإلناث على الذكور 

  .(72ص ،2014 ) أسيا عبازة،في التوافق الدراسي 

( حيث هدفت الدراسة إلى معرفة 2002) عبد الرحيم شقورةدراسة  وتعارضت كذلك مع
العالقة بين الدافع المعرفي واإلتجاه نحو مهنة التمريض والتوافق الدراسي بين المستوى األول 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  سفرتوالرابع وبين الطالبات والطالب، وقد أ
رجة الكلية في مقياس التوافق الطالب والطالبات في بعد الجد واالجتهاد واإلذعان والد

 (.29ص ،2011 ،بوصفردليلة )الدراسي 

( التي هدفت إلى دراسة التوافق الدراسي 2010) صاحب أسعد ويسدراسة إلى باإلضافة 
 التي تعارضت نتائجها مع  نتائج الفرضية الحالية لدى طلبة الجامعة وقد أسفرت عن النتائج 
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 هم نتائجها:أو 

وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس على التوافق الدراسي وكان اتجاه الفرق 
 .(202ص ،2010 ويس، أسعد صاحب) لصالح الذكور 

 من الدراسات الغربية التي تعارضت مع نتائج الفرضية الخامسة:

( وذلك لبحث عدة متغيرات منها: التوافق االجتماعي  C.H.Park,1982) باركدراسة هي 
 كانوا أكثر توافقا   الثقافي والتحصيل الدراسي وأسفرت النتائج عن : الطالب األكثر تحصيال  

 . (91ص ،2011 الي ججيقة،ح) معلى اإلناث  وأظهر الذكور اكثر توافقا  

( حول التوافق الدراسي والحالة النفسية لدى 2006) وآخروناغواك دراسة  وتتعارض أيضا مع 
 الطالب في مدرسة عالمية في كواال لمبور في ماليزيا، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن : 

   من الذكور في بيئة تعليمية جديدةعلى أالتوافق الدراسي والحالة النفسية لدى اإلناث تكون 
 .(78ص ،2014 ) أسيا عبازة،
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 : ستنتاج العاماإل

 لدى الذات وتقدير للتعلم الدافعية بين إحصائيا   دالة عالقة إن النتيجة التي توكد وجود -
نه كلما كان التلميذ أثانوي، ولقد جاءت هذه العالقة موجبة مما يعني  الثانية السنة تالميذ

نه كلما كان ألديه دافعية قوية للتعلم كلما كان تقديره لذاته قوي ومرتفع والعكس صحيح أي 
 ن تقدير الذات يلعب دورا  أقل تقديرا لذاته، وخاصة و أالتلميذ قليل الدافعية للتعلم كلما كان 
 وثيقة بتقدير التلميذ لذاته.ن دافعية التعلم لها عالقة إهاما في توازن شخصية التلميذ ولذلك ف

 الدراسي والتوافق للتعلم الدافعية بين إحصائيا دالة عالقة أما النتيجة التي أسفرت عن وجود
 كان كلما نهأ يعني مما موجبة العالقة هذه جاءت ولقد ثانوي،  الثانية السنة تالميذ لدى

 كلما نهأ أي صحيح والعكس دراسيا متوافقا التلميذ كان كلما للتعلم قوية دافعية لديه التلميذ
 المراهق أن وتفسير ذلك قل،أ للتعلم دافعيته كان كلما دراسيا متوافق غير التلميذ كان

 الذي للتلميذ النفسي بالجانب كذلك هي المرتبطة للتعلم الدافعية لده ترتفع نفسيا المتوافق
 تعيق أن يمكن التي والتوترات النفسية الصراعات من والخلو نفسه عن بالرضا يتميز نجده

 على القائمة األساسية النفسية الحاجات إشباع بمدى يتأثر للمراهق النفسي فالتوافق توافقه،
 لألسرة االنتماء الذاتية، بالقيمة اإلحساس النفس، على عتماداال باألمن، الشعور أساس

 ورغباته لدوافعه المراهق إشباع فإمكانية العصابية، واألعراض نفراداال من والخلو والمجتمع
 . نفسي واستقرار داخلي بسالم الشعور إلى يودي مرضية بصورة

  الثانية السنة تالميذ من الجنسين بين للتعلم الدافعية في إحصائيا دالة عن وجود فروق أما
 : إلىثانوي. وهذا يبرر 

المجتمع نضرته في فضل وتغيير أتساوي الطموح بين الذكور واإلناث في مسيرة تعلم عدم 
 .خرقضية تعلم المرأة ومشاركتها في تحمل المسؤولية مع الجنس اآل
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طار المرجعي الثقافي الدراسي بين الذكور واإلناث في الوسط الدراسي تجعل تقارب اإلعدم 
 .متساوية  غير  دافعيتهم نحو التعلم

 الجنسين بين ير الذاتتقد في إحصائيا   دالة أما النتيجة التي توصلت إلى عدم وجود فروق
ن مجاالت اإلبداع والتفوق المختلفة أثانوي، وتفسير ذلك هو ب الثانية السنة تالميذ من

 ن الفتاة أصبحت تفكر في تحقيق أهدافها وذاتها، نضرا  أأصبحت متاحة لكال الجنسين، و 
تغيير بعض أفكار المجتمعات العربية كحق التعليم والعمل، وبالتالي أصبحت الفتاة تناظر 

نهم جزء أالشاب في كافة المجاالت فانهم يحاولون تعويض ما حرموا منه من قبل وشعورهم ب
 من المجتمع.

  :مستوى التوافق الدراسي وما يفسره في واإلناث الذكور بين فروق وجود أما عن عدم

نهم مراهقين وفي نفس المستوى الدراسي ويتمتعون بنفس ألتشابه بين العينتين من حيث ا -
 الخصائص والطموح والتطلعات.

كل منهم  إبرازتحقيق التوافق الدراسي عن طريق  إلىالتوافق بين الجنسين في السعي  -
حداثقدراته على تجاوز المشكالت  جل أات من التوازن بين رغباتهم ومواجهة مختلف العقب وا 

 والغايات المتمثلة في النجاح والتفوق. األهدافتحقيق 
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 خاتمة :

أن النتائج سارت في اتجاه ما  يتبين من خالل ما تقدم من معطيات نظرية ودراسة ميدانية
هم ما توصلت أو  ،(والفرضية الثانية والفرضية الثالثة األولى)الفرضية  توقعناه من الفرضيات

بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات من جهة  وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا  إليه الدراسة 
 ،جهة ثانيةبين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي من  وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا   ،أولى

من تالميذ السنة الثانية ثانوي من في الدافعية للتعلم بين الجنسين  فروق دالة إحصائيا  وجود 
من الفرضيات ) الفرضية الرابعة والفرضية ولم تسر بعضها في اتجاه ما توقعناه  ،ثالثةجهة 

 تقدير الذاتفي  فروق دالة إحصائيا  وأهم ما توصلت إليه الدراسة عدم وجود  ، الخامسة(
 فروق دالة إحصائيا  وعدم وجود  ،من تالميذ السنة الثانية ثانوي من جهة رابعةبين الجنسين 

 من تالميذ السنة الثانية ثانوي من جهة خامسة. بين الجنسين التوافق الدراسي في 
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 : توصيات واقتراحات

 إلىوالعوامل التي تؤدي  األسبابببعض  اإللمام أوال  قبل الخوض في سرد توصيات ينبغي 
مجموعة  إلىنتوصل   أننستطيع  أمامناألنه حينما تبدو شاخصة  عدم توافق الطالب دراسيا  

 من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة .

 : هي األسبابوبعض هذه 

نحو التفوق  أوقد ال يجد الطالب لديه الدافعية الكافية والمحركة له نحو الدراسة نفسها   -
 فيها.

ثر بعض أرضا منه عنها  أيعلى االلتحاق بدراسة ما دون  قد يكون الطالب مجبرا   -
 الضغوط التي يلقاها.

وطموحاته وسمات  وأهدافهال تتفق الدراسة مع ميول الطالب ورغباته وقدراته العقلية  قد -
 تقل عنها. أوتفوق دراسته  أماشخصيته كان تكون هذه القدرات والسمات 

قد ال يجد الطالب المناخ البيئي المالئم والمناسب الصحي والموائم لطبيعة القيام بعمليات  -
 التحصيل الدراسي .

ون الطالب مفعما بكم من المشكالت التي قد تفقد كاهله فيبات من المتعذر عليه قد يك -
 الدنو من سبل التفوق.

النفسية التي تعينه في مواصلة الدراسة والتفوق  اإلمكانيات إلى قد يكون الطالب مفتقرا   -
حتى  أواالعتماد على النفس  أوتحمل المسؤولية  أوالثقة بالنفس  إلىكان يكون في حاجة 

 المثابرة .... الخ.

 : اآلتيةوعلى هذا في ضوء النتائج الدراسة الحالية يتعين على الباحث التوصيات 
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معهد بهدف  أووالتوجيه النفسي والتربوي بكل كلية  اإلرشادالعمل على تأسيس قسم  -
 أوعاطفية  أوانفعالية  أوكان نوعها سواء كانت صحية  أيالبحث عن مشكالت الطالب 

 نفسية. أومادية  أوثقافية  أوفكرية  أوعقائدية  أواجتماعية  أوعصبية  أودراسية  أوة جنسي

 العمل على تبسيط المناهج الدراسية لتوافق احتياجات التلميذ النفسية . -

 العمل على عرض المادة العلمية بطريقة مكيفة وتساير تحصيل الطالب واهتماماتهم. -

 الدراسة .العمل على ترغيب الطالب في  -

مدادهاالعمل على توفير المكتبات  -  .المراجع والكتب والمصادر الحديثةب وا 

 .االمتحانات دورية لتقييم تحصيل الطالب دراسيا   جراءإالعمل على  -

 الطالب.العمل على تنمية حاسة النقد البناء لدى مختلف  -

 واستخدامها.العمل على كيفية قراءة المراجع العلمية  -

يادة الطالب لبحث مشكالتهم وسماع ز العمل على اهتمام هيئة التدريس بالمدارس ب -
 جل توفير سبل التفوق والتوفيق لمختلف الطالب.أشكواهم من 
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:   قائمة المراجع العربية 

:   الكتب -ا 

. المعرفة دار اإلسكندرية ، والتوافق الذات سيكولوجية.(1987) زيد أبو أحمد إبراهيم -( 1 

الدار  ،ت( لسان العرب الجزء الحادي عشر. القاهرة ابن منظور جمال الدين محمد ) د -2)
 المصرية للتأليف والترجمة . 

. عمان 2سيكولوجيا التنشئة االجتماعية .ط(.2000) علي محمد صالح جادو بوأ -3)
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. ،األردن

دار  ،األردن . عمان4(. علم النفس التربوي .ط2005أبو جادو صالح محمد علي ) -4)
 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

ديوان  ،الجزائر  التعلم. واستراتيجيات(. واقع الدافعية المدرسية 2010أحمد دوقة ) -5)
 المطبوعات الجامعية.

(. سيكولوجية الدافعية للتعلم في التعليم ما قبل التدرج 2011أحمد دوقة وآخرون ) -6)
 ديوان المطبوعات الجامعية. ،.الجزائر1.ط

األسس  ،(. علم النفس الطفولة1998أحمد عبد الجيد وسيد الشربينى وزكية أحمد ) -7)
 دار الفكر العربية ،النفسية واإلجتماعية والهدي اإلسالمي. مدينة نصر القاهرة

 مكتبة الفالح للنشر. ،.الكويت2(. علم النفس األسري .ط1992أحمد مبارك الكندري ) -8)

دار غريب  ،القاهرة مصر اإلنسان.(. الضمير وأثره في 1998أسعد يوسف ميخائيل ) -(9
 للطباعة.

مطبعة جامعة  ،(. علم النفس التربوي. الموصل1991األزير جاوي فاضل  محسن ) -(10
 العراق. الموصل 

(. مشكالت تربوية معاصرة 2009ومحمد عبد اهلل ) المعايطة وعبد العزيز الجغيمان -(11
 دار الثقافة. ،. عمان األردن 1.ط
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مكتبة  ،القاهرة مصر التربوي.(. علم النفس 2004أمال صادق و فؤاد أبو حطب ) -(12
 األنجلو المصرية.

دار  ،(. التوافق الدراسي ومستويات الضغط النفسي. األردن2001آمون العتيبي ) -(13
 الدمام.

 دار المعارف.  ،(. السلوك اإلنساني. مصر1993إنتصار يونس ) -(14

(.علم النفس المدرسي 2014إيهاب عيسى المصري وطارق عبد الرؤوف ) -15)
 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. ،.القاهرة 1.ط

 الدار الخلدونية ،. الجزائر1(.سيكولوجية الدافع لإلنجاز.ط2012معمرية ) بشير -16)
 للنشر والتوزيع.

(. دليل تطبيق مقياس التوافق مع الحياة 2002بيكر روبيرت وبوهدن سيريك ) -17)
 مكتبة النهضة المصرية. ،الجامعية. ترجمة علي عبد السالم. القاهرة

مكتبة دار الثقافة للنشر  ،(.علم النفس االجتماعي. عمان األردن2004جابر جودة ) -18)
 والتوزيع. 

 مطابع وزارة التعليم العالي. ،بغداد النفسية.(. الصحة 1990جمال حسين األلوسي ) -19)

 دار القلم. ،.الكويت2(. نظريات اإلرشاد والعالج النفسي. ط1990حامد الفقي ) -20)

عالم  ،.القاهرة مصر3(. الصحة النفسية والعالج النفسي.ط1997حامد زهران ) -21)
 الكتب.

مكتبة االنجلو  ،(. الصحة النفسية. الجزء األول .القاهرة مصر1997)حامد زهران  -22)
 المصرية.

 عالم الكتب. ،(. علم نفس النمو والطفولة والمراهقة. القاهرة1999حامد زهران ) -23)

عالم  ،(. دراسات في علم نفس النمو. مصر2003حامد زهران و سري جالل ) -24)
 الكتب.
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مؤسسة طيبة  ،علم النفس العام رؤية معاصرة .القاهرة مصر (.2005حسين فايد ) -25)
 للنشر والتوزيع.

(. دافعية اإلنسان بين النظريات المبكرة واالتجاهات 2004حمدي علي الفرماوي )-26)
 دار الفكر العربي. ،.القاهرة1المعاصرة.ط

دار  ،يا. دمشق سور 1(. مفهوم الذات بين الطفولة والمراهقة .ط2006دعة الشيخ ) -27)
 كيوان للطباعة والنشر. 

مكتبة  ،.الرياض1(. تعزيز تقدير الذات .ط2002رانجيت سينجر مالهي وآخرون) -28)
 جرير.

(. آفاق معاصرة في الصحة النفسية 1998رشيدة قطب عبد الرؤوف رمضان ) -29)
 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. ،لألبناء .القاهرة

(. موسوعة علم النفس . مجلد 1997وفرانسوا  ترجمة فؤاد شاهين ) روالن دورون -30)
 منشورات عويدات. ،.مصر1.ط1

(. مقياس التوافق الدراسي 1998زكريا الشربيني أحمد والفقيه نجيب محفوظ أبو بكر) -31)
 نجلو المصرية.مكتبة األ ،لدى الطلبة بالمرحلة الثانوية بإمارة الفجيرة. القاهرة مصر

النفسية والتربوية.  ختباراتواال(. دليل المقاييس 2013الختاتنة ) سامي محسن -32)
 .عمان ،األردن، دار الحامد للنشر والتوزيع.1ط

دار  ،. األردن1(. مناهج البحث في التربية وعلم النفس.ط2000سامي ملحم ) -33)
 المسيرة.

 ،.األردن1الالمحدودة.ط (.الذكاء االنفعالي وسيكولوجية الطاقة2008سعاد جبرسعيد) -34)
 عالم الكتب للنشر والتوزيع.

دار المعارف.          ،(. المرجع في علم النفس. اإلسكندرية مصر1968سعد جالل ) -35)
زائر، دار النجاح .الج1ط الفعال.مهارات التدريس (. 2012جمال إبراهيم القرش ) -36)

 .للنشر والتوزيع
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دار البحوث  ،القاهرة1سيكولوجية المراهقة ط (.1980سعدية محمد علي بهادر) -37)
 العلمية.

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ،الكويت أنا.(. من 1983)بهادر علي محمد سعدية -38)

مطابع  ،.مصر1النفسي .ط واإلرشاد(. المختصر في الشخصية 2004سفيان نبيل ) -39)
 الدار الهندسية.

 مكتبة األنجلو المصرية. ،والمراهق. مصر(. نمو الطفل 1991عادل عبد اهلل ) -40)

ديوان  ،. الجزائر2(. اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي.ط2003عبد الحفيظ مقدم ) -41)
 المطبوعات الجامعية. 

دار الفكر  ،علم النفس التربوي للمعلمين . لبنان (.2000عبد الرحمن األزرق ) -42)
 العربي .

دار المعرفة  ،علم النفس العام .اإلسكندرية مصر (.2000عبد الرحمن العيسوي ) -43)
 الجامعية.

دار الفكر  ،(. علم النفس االجتماعي المعاصر. القاهرة2004عبد الرحمن محمد ) -44)
 العربي.

دار  ،(. مقياس التوافق الدراسي لطلبة الجامعة. القاهرة2000عبد العزيز الدريني ) -45)
 الفكر. 

(. سيكولوجية الطفولة والمراهقة وخصائصها األساسية. 1994)عبد اهلل الجسماني  -46)
 للعلوم.الدار العربية  ،بيروت

 دار الفرقان. ،( .علم النفس التربوي .عمان األردن1985عبد المجيد نشواتي ) –47)

دار هجر للطباعة والنشر  ،.القاهرة4( .الصحة النفسية .ط1997عالء الدين كفافي ) -48)
 واإلعالن.والتوزيع 
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 االجتماعية(. التوافق الدراسي وبعض المتغيرات 1997علي سعد محمد األسمري ) -49)
 دار الكيوان. ،. سوريا1.ط

 دار الهوى. ،الجزائر النفسي.(. التدين والتكيف 2002عمر لعويدة ) -50)

. عمان 1(. اإلحصاء في البحث العلمي .ط2006فريد كامل أبو زينة وآخرون ) -51)
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. ،ناألرد
ترجمة أحمد سالمة وسيد عثمان.  ،(.علم النفس الفرويدي1988كلفن هول ) -52)

 مكتبة األنجلو المصرية. ،.القاهرة 2ط

دار النهضة  ،. بيروت لبنان2ط  .علم النفس ودراسة التوافق(. 1974كمال دسوقي ) -53)
 العربية. 

دار  ،بيروت لبنان ،1(. النمو التربوي للطفل والمراهق.ط1998)كمال دسوقي  -54)
                                                                                                                                                                                                                                          النهضة العربية.                                                                   .                                          

 العلمي البحث وأساليب مناهج (2000) غنيم محمد وعثمان عليان مصطفى رابحي  -55)
 .والتوزيع للنشر الصفا دار ردن،األ عمان. 1ط والتطبيق. النظرية

 ،(. مقياس تقدير الذات للصغار والكبار .القاهرة1982ليلى عبد الحافظ عبد الحميد ) -56)
 دار النهضة.

دار الفكر  ،. لبنان1(. مشاكل األطفال كيف نحلها. ط1994محمد أيوب الشحيمي ) -57)
 اللبناني.

(. الموجه في اإلحصاء الوصفي واالستداللي في العلوم 2012) محمد بوعالق -58)
 دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع. ،. تيزي وزو الجزائر2النفسية والتربوية واالجتماعية .ط

دار  ،. بيروت لبنان1مشكالت المراهقة والشباب .ط (.1998محمد عودة الريماوي ) -59)
 النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.

(.سيكولوجيا الدافعية للتعلم. الجزائر. ديوان 2011محمد محمود بن يونس ) -60)
    الجامعية.المطبوعات 
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دار  ،عمان األردن،1(. أسس التوافق .ط2001محمود عبد الحميد الشاذلي ) -61)
 المسيرة.

(. في الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية. 2001) الشاذلي الحميد عبد دو محم -62)
 المكتب العلمي للنشر والتوزيع. ،مصر

 ،.عمان3(.أسس علم النفس التربوي .ط2003عبد الرحمن عدس ) ،محي الدين توق -63)
 دار الفكر للطباعة والنشر.

 ،(. الصحة النفسية والتفوق الدراسي. القاهرة1990مدحت عبد اللطيف عبد الحميد ) -64)
 دار النهضة للنشر.

 دار الثقافة. ،(. الصحة النفسية في األسرة والمدرسة. مصر1969مصطفى فهمي ) 65)-

 مكتبة مصر الفجالة. ،(. التكيف النفسي .مصر 1978مصطفى فهمي ) -66)

. التوافق الشخصي واالجتماعي 1(.ط1979مصطفى فهمي ومحمد علي القطان ) -67)
 الخانجي.مكتبة  ،.القاهرة

مكتبة الفالح  ،علم النفس النمو الطفولة والمراهقة. الكويت(. 2005)منذر الضامن  -68)
 للنشر والتوزيع.

مكتبة األنجلو  ،(. أسس علم النفس. القاهرة مصر1984منصور طلعت وآخرون ) -69)
 المصرية.

 ،القاهرة مصر لديهم.(. بعض مخاوف األطفال ومفهوم الذات 1992موسى يوسف ) -70)
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب

دار الفكر  ،عمان األردن الصفي.( .التعلم والتعلم 1988نادية الزيود فهمي وآخرون ) -71)
 للنشر والتوزيع.

دار الفكر للنشر  ،.عمان األردن1( مهارات التدريس الفعال .ط2004نايفة قطامي ) -72)
 والتوزيع. 
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(. تدني مستوى التحصيل واإلعالم المدرسي           2004نصر اهلل عمر عبد الرحيم ) -73)
 دار وائل للنشر. ،. مصر1) أسبابه وعالجه( .ط

(.المهارات المعينة على االستذكار والتعلم 2014نورجان عادل محمود مير ) -74)
 الحديث.معي المكتب الجا ،.اإلزاريطة اإلسكندرية1وعالقتها بدافعية التعلم.ط

دار  ،( . سيكولوجية التعلم والتعلم الصفي .عمان األردن1989يوسف قطامي ) -75)
 الشروق.

                   :والدوريات المجالت-ب

ة والطالبات السعوديين التوافق الدراسي لدى الطلب .(1997إبراهيم الصباطي ) -76)
 15دد.ع 12، المجلة التربوية، م والمصرين 

 ،(. العدوانية وعالقتها بموقع الضبط وتقدير الذات 1994إبراهيم عبد الحميد محمد ) -(77
.                                                         20العدد  ،مجلة علم النفس   

العدوانية وعالقتها بموضوع (. 1994وعبد الحميد ومحمد نبيل ) ،إبراهيم عبد اهلل -(78
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب  القاهرة، 30العدد  مجلة علم النفس، لذات،الضبط وتقدير ا

  ( مهارات التعلم واالستذكار1993)الشيخ سليمان الخضري وأنور رياض عبد الرحيم  -(79
العدد  ،جامعة قطر ،مجلة البحوث التربوية ،وعالقته بدافعية التعلم والذكاء والتحصيل

2003                    .                                                        

المجلة  ،دمشق ،(. تقدير الذات والتكيف المدرسي لدى الطالب1983جبريل موس ) -(80
العدد األول .                                             ،العربية لبحوث التعليم العالي  

(.تقنننندير النننذات فنننني البيئننننة 1983ومحمنننند أحمننند سننننالمة ) حسنننن عبنننند العزينننز النننندريني -(81
المجلند  ،دراسة ميدانية منشورة في بحوث و دراسنات فني االتجاهنات والمينول النفسنية ،القطرية
 جامعة قطر .                                       ،مركز البحوث التربوية ،2ج،السابع
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ى طالبات الجامعة دراسة مقارنة بين (. التوافق الدراسي لد2006زياد بركات ) -(82
جامعة القدس المفتوحة العدد  ،المتزوجات وغير المتزوجات في ضوء بعض المتغيرات

 فلسطين. ،11و10

(.بناء مقياس تقدير الذات لدى عينة من األطفال 1992سليمان عبد الرحمن ) -(83
 ،العدد الرابع والعشرون ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مجلة علم النفس ،المرحلة االبتدائية

 السنة السادسة.                                                                                  

(. أثر خبرة النجاح والفشل في الموقف التعليمي على 1993سيد محمود الطواب ) -(84
 ،لجنة اجتماعيات التربية  ،التربية المعاصرة ،ة اإلعداديةتقدير الذات لدى تالميذ المدرس

 القاهرة.

 ،مجلة األسمراني ،(.التوافق الدراسي لدى طلبة الجامعة2010صاحب أسعد ويس ) -(85
( السنة السادسة .            20العدد )، (6المجلد ) ،جامعة تكريت كلية التربية سامراء   

علم النفس وقضايا العصر مقاالت وبحوث  ،. مصر1(.ط1999القادر)طه فرج عبد  -(86
الهرم.                           ،عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية  ،مهمة  

 المرحلنة أطفنال من عينة لدى الذات تقدير مقياس بناء. (1999) سليمان الرحمن عبد -(87
 الرابنننع العنندد للكتنناب، العامننة المصنننرية الهيئننة ، النننفس علننم مجلنننة قطننر، دولننة فنني بتدائيننةاال

 .                                                                    القاهرة والعشرين،

(. تقنين مقياس مدى التكيف لدى الدارسين 2005عبد العزيز بن عبداهلل السنبل )  -(88
 التربية،بحث منشور في مجلة كلية  ،مدينة الرياضفي مركز محو األمية وتعليم الكبار في 

 (. 22العدد ) ،السنة العشرون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

   قتصادية كمحددات جتماعية واالسرية واالثر العوامل األأ .(2013) عبد الوهاب جناد -(89
الممارسات النفسية  مخبر تطوير ،ميذ مرحلة المتوسط  دراسات نفسيةلدافعية التعلم لدى تال

                                        ديسمبر. 9جامعة مستغانم الجزائر عدد والتربوية

 ،بحث منشور  ،(. المكونات العالمية لتقدير الذات 1989عبد الوهاب محمد كامل ) -(90
جامعة طنطا.                                                     ،مجلة كلية التربية   
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 ،( .تقدير الذات وعالقته بالتنشئة الوالدية واألمن النفسي1989عالء الدين كفافي ) -(91
مجلد  ،العدد التاسع والثالثون ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،دراسة في عملية تقدير الذات

جامعة الكويت .                                ،مجلس النشر العلمي الكويتي ،( 9رقم )  

التوافق الدراسي لدى الطالبات المتزوجات وغير  .(2000عواطف شوكت ) -(92
،  دراسات نفسية. القاهرة نفعالي،المتزوجات وعالقته ببعدي الكفاية الشخصية والثبات اال

 .1عدد ،10مجلد

(. تقدير المراهق لذاته وعالقته باالتجاهات الوالدية والعالقات 1993) محمد شوكت -(93
جامعة الملك سعود. ،كلية التربية ،مركز البحوث التربوية ،مع األقران  

:   مجلة ،)العامل المهم في تصميم التعليم(   (.1999محمد محمود الحيلة ) - (94
                                            ( األردن .2العدد ) ،الدافعية  المعلم / الطالب

جتماعي بعد التوافق الدراسي والشخصي واإل .(1999محمد يوسف أحمد راشد ) -(95
.       11ملحق  27المجلد رقم  ،مجلة جامعة دمشق ،توحيد المسارات في مملكة البحرين  

 بالوحدة الشعور و الذات تقدير في االقتصادية المعاناة(.1991) سالمة ممدوحة -(96
 .    األخصائيين رابطة عن تصدر ،3،ج1ك ، نفسية دراسات مجلة الجامعة، طلبة لدى النفسية

دراسة ميدانية  : (.التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات2010منى الحموي )  -(97
مجلة  ،على عينة من تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي من مدارس دمشق الشرقية

 .  2010ملحق  26المجلد  ،جامعة دمشق

(. أثر متغير الجنس الصف ودرجة داخلية في الضبط في 2003نايفة قطامي ) -(98
مجلة  ،درجة  الدافعية المعرفية للتعلم عند المتفوقين دراسيا في منطقة األغوار الوسطى

 العدد الرابع .   ،العلوم التربوية

الدافعية للتعلم الصفي لدى الصف العاشر في مدينة (. 1993يوسف قطامي ) -(99
األردن .              ، (20العدد ) ، (20مجلد رقم) ،مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية ،عمان  
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:العلمية الرسائل-ج  

 ،والجمود وتقدير الذات (. دراسة تجريبية عن القلق1963حمد فؤاد السيد فائق )أ- (100
 جامعة عين شمس . ،كلية اآلداب  منشورة، غير ماجستير رسالة

(. العالقة بين تقدير الذات والتكيف الدراسي عند طلبة 2010حمد مغالوي )أ -(101
 رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر. ،المدرسة العليا لألساتذة 

صورة الجسم وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى المراهق  .(2014آسيا عبازة ) -(102
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دراسة ميدانية بوالية ورقلة ،المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي
قسم علم النفس وعلوم  ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 التربية.

الجنسية على التوافق الدراسي  نحرافاتاالثر أ .(1990سحق حسن )إجامع  -(103
رسالة ماجستير غير : كاديمي لدى طالب المرحلة الثانوية بالعاصمة القوميةوالتحصيل األ

 جامعة الخرطوم السودان. منشورة كلية التربية،

بالوحدة النفسية لدى الطلبة اليمنيين وغير  الشعور .(2007)حسين فؤاد محمد زايد -(104
رسالة ماجستير غير  لى الجامعات السورية وعالقته ببعض المتغيرات،إاليمنيين الوافدين 

  دمشق.جامعة  كلية التربية، منشورة،

ستقالل النفسي عن الوالدين وعالقته بالتوافق الدراسي اال .(2011دليلة بوصفر ) -(105 
والية  –دراسة ميدانية بجامعة مولود معمري  ،سنة(  21-18ي المقيم )لدى الطالب الجامع

كلية  ،والية تيزي وزو –جامعة مولود معمري ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تيزي وزو 
 قسم علم النفس. ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية

(. عالقة تقدير الذات للمراهقين بمشكالته وحاجاته 2007مزيان )أزبيدة  -(106
مقارنة في ضوء متغير الجنس، دراسة ميدانية بمدينة باتنة، رسالة   دراسة االرشادية

، قسم علم اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية 
 النفس.
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لدى مفهوم الذات في تحقيق التوافق الدراسي  أهمية(. 2011زبيدة بن دومة ) -(107
ية كل ، رسالة ماجستير غير منشورة،المراهق المتمدرس وعالقته بظهور السلوك العدواني

جامعة  ،قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية
  .الجزائر،2الجزائر

بين تقدير الذات ودافعية التعلم لدى عينة من تالميذ (. العالقة 2009سعاد مرغم ) -(108
المركز  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،م الثانوي بمدينة سطيفالسنة الثالثة من التعلي

 رطوفونيا.  قسم علم النفس وعلوم التربية واأل ،الجامعي الوادي

(. العالقة بين تقدير الذات والدافعية لإلنجاز لدى الطالب 2008) سهيلة علوطي -(109
رسالة ماجستير غير  ،دراسة ميدانية على طلبة السنة الثانية بجامعة جيجل ،الجامعي
قسم علم النفس وعلوم  ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية  ،جامعة قاصدي مرباح  ،منشورة

 التربية ورقلة. 

(. إدراك القبول والتحكم الوالدي لدى 1421)صر آل جرير صارة الدوسري نا -(110
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،طالبات الجامعة وعالقتها بتقدير الذات والفعالية الذاتية

 قسم علم النفس.  ،جامعة الملك سعود  ،الرياض كلية التربية 

طلبة السنة الثالثة لم عند (. القيم وعالقتها بدافعية التع2007عبد الباسط القني ) -(111
 االنسانية والعلوم اآلداب كلية ، مرباح قاصدي جامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،ثانوي

  .ورقلة التربية وعلوم النفس علم قسم ،

(.عالقة التنشئة األسرية بالتوافق الدراسي لدى تالميذ المرحلة 2002عبد اهلل لبوز ) -(112
 ،جامعة قاصدي مرباح كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الثانوية 

  قسم علم النفس ورقلة.

الذكاء .( 2011سهام عزيز محسن سهاب األنصاري) ،عفراء إبراهيم خليل العبيدي -(113
مجلة البحوث  ،األخالقي وعالقته بالتوافق الدراسي لدى تالمذة الصف السادس االبتدائي

 كلية التربية. ،جامعة بغداد ،العدد الحادي والثالثون ،التربوية والنفسية
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(.الخجل وعالقته بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى 2010علي عبد ربه شعبان ) -(114
 ،كلية التربية ،سالمية بغزةالجامعة اإل ،ملدراسة ميدانية بمدرسة النور واأل: المعاقين بصريا

 قسم علم النفس . 

( . فاعلية برنامج تدريبي توكيدي في 1999غادة الخضير بنت عبد اهلل بن علي ) -(115
رسالة  ،تنمية تقدير الذات لدى عينة من طالبات الجامعة مرتفعات األعراض اإلكتئابية

 كلية التربية بجامعة الملك سعود الرياض. ،ماجستير غير منشورة 

جتماعي وعالقته بدافعية التعلم لدى التوافق النفسي واال (.2011)فروجة بالحاج  -(116
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب والعلوم  ،اهق المتمدرس في التعليم الثانويالمر 

  .جامعة تيزي وزو الجزائر اإلنسانية،

سمة والفعالية الذاتية على  -ثر التفاعل بين القلق حالةأ(. 2010كلثوم العايب ) -(117
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دى تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسطلالدافعية للتعلم 

 قسم علم النفس. ،( 2)ر ئالجزابو القاسم سعد اهلل أجامعة 

عالقة حل المشكالت بالتوافق الدراسي لدى تالميذ التعليم  .(2011) محالي ججيقة -(118
قسم علم النفس  ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الثانوي

الجزائر .،2جامعة الجزائر ،رطوفونياوعلوم التربية واأل  

 بأمراض وعالقتهما الذات وتقدير الشخصية لكفاية. (1995) بنيس السيد نجوى -(119
 مصر. الزقازيق جامعة ، منشورة غير دكتوراه أطروحة ، المراهقين لدى االكتئاب

دراسة مقارنة بين  ،(. المحددات الغير ذهنية للتفوق الدراسي 2008نزيم صرداوي ) -(120
في رسالة دكتوراه غير منشورة  ،المتفوقين والمتأخرين دراسيا من تالميذ السنة الثالثة ثانوي 

 جامعة الجزائر.  ،علوم التربية 

(. قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى 2011نيفين عبد الرحمن ) -(121
كلية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،لدى عينة من طالب الجامعة كاديميالطموح األ

 زهر غزجامعة األ ،قسم علم النفس  ،التربية
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 :والندوات والمؤتمرات التقارير-د

. دور الجنس في عالقته بتقدير الذات في بحوث (1985عبد الرحيم بخيت ) -(122
 القاهرة. ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية  ،ول لعلم النفسالمؤتمر األ

 ثانيًا: المراجع االجنبية:
A-Livres : 

123)- Carlson, E (2000) "Physiologies of behavior"(5th  Ed), Boston. 

124) - DUCLOS, G. LAPORTE, D. ROSS, (1995). L’estime de soi de 

nos adolescents: guide pratique à l’intention des parents. Montréal. 

Hôpital Sainte-Justine, Centre hospitalier universitaire, Université de 

Montréal, 1995. 

125)- Duruz Nicolas (1985) Narcisse enquêté de soi étude des 

concepts de narcissisme, de moi et de soi en psychanalyse et en 

psychologie, Pierre Mardaga Editeur , Bruxelles.                                                        

126)- Fourgeyrollas, p, Clontier, R, Bergeron, H Cote ;et St  Michel, 

G. (1988) -Classification Québécoise, processus de production du 

handicap. Québec (1998). 

127)- L’écuyer, (1998) le concept de soi . Edition P- U- F. Paris . 

128)- L’écuyer, (1978) le concept de soi . Edition P- U- F. Paris . 

129)- Verna Jendoubi (2002)- estime de soi et éducation scolaire-

service de la recherche en éducation, Genève. Suisse. 

B-Revues et périodiques: 

130)-Musser, C. S, (2002) "Affiliation related to age, gender, identity, 

and marital status" A confirmatory study of C. Gilligan’s postulate 

Journal of Counseling Psychology, 17 (2). 

131)- Satak, (1994) "Development and Validation of the sex – factor 

self-concept scale for adults" educational and psycholofical 

Measurement, Vol  54, N1. 

132)- Wolfenden, M (1999) Students study behavior : A review of 

research. "Educational Psychology in practice", (3) 91-9. 
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C-Rapports, congrès et conférences : 

133)-Vlahos, M. (2003) "Survey of status of women Institutional 

Research" Report N.7 "Educational psychology in practice", (3). 

: : االنترنيت  ثالثا   

 ونظرياته، موقع مراحله مستوياته، تعريفه،: الذات ( تقدير2014شجاع )  عثمان-(134
 06/2014-24المعرفي، تاريخ االطالع  النفس علم

http://www.psy cognitive.net/vb/t3675.html 

، جامعة اإلمارات، دافعية التلميذات للتعلم  إثارة( 2002يسرى مصطفى السيد ) -(135
04/04/2012تاريخ االطالع   

 www.rabitat alwaha .net/moltaka/showtheread.Ahpt= 27525 

قاعات الصحة  علم النفس أكاديمية مراحل نمو الذات ومظاهره (2012) نوال الهتاري -(136
  06/302014/ طالعاالتاريخ  ، النفسية

www.acofps.com/vb/showthread.php?t=21010 

http://www.rabitat/
http://www.rabitat/
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=21010


 
 

 المالحق
 
 



 قطامي ليوسف التعلم دافعية مقياس : (01) ملحقال
 

 تيزي وزو -جامعة مولود معمري  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 علم النفسقسم 
 أخي التلميذ/ أختي التلميذة

 تحية طيبة وبعد
 نرجو تعاونك معنا باإلجابة ، والقيام بدراسة ميدانية علوم التربيةفي  الماجستيرفي إطار إعداد مذكرة 

على عبارات المقياس بصراحة وصدق وأمانة لضمان الوصول إلى نتائج صادقة نسترشد بها في دراستنا. 
 تأكد أن هذه البيانات تبقى سرية وتستخدم لغرض البحث العلمي فقط.

 نشكرك على حسن تعاونك معنا، ولك منا خالص التقدير واالمتنان. 
 باحثال                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيانات خاصة بالتلميذ)ة(: -

 اسم المؤسسة التعليمية:............................        
 الشعبة الدراسية...................................

 الجنس: ذكر)...(      أنثى)...(                           
                                    السن:.............سنة                                                                                                         
 2015تاريخ اإلجراء......./...../ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 مقياس دافعية التعلم ليوسف قطامي

أوافق  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
 بشدة

ال  ال أوافق متردد أوافق
أوافق 
 بشدة  

      أشعر بالسعادة عندما أكون موجودا في المدرسة.-1

      يندر أن يهتم والدي بعالماتي المدرسية.-2

افضل القيام بعملي الدراسي ضمن مجموعة من الزمالء -3
 أقوم به منفردا.على أن 

     

هتمامي ببعض الموضوعات الدراسية يؤدي إلى إهمال إ-4
 كل ما يدور حولي.

     

      ستمتع باألفكار الجديدة التي أتعلمها في المدرسة.أ-5

      لدي النزعة إلى ترك المدرسة بسبب قوانينها الصارمة.-6

عن حب القيام بمسؤولياتي في المدرسة بغض النظر أ  -7
 النتائج.

     

      اواجه المواقف الدراسية المختلفة بمسؤولية تامة .-8

      يصغي إلي والداي عندما أتحدث عن مشكالتي المدرسية.-9

      لشرح المدرس ومتابعته. يصعب علي االنتباه-10

      اشعر بغالبية الدروس التي تقدمها المدرسة غير مثيرة.-11

      أسعى لكي يرضى عني زمالئيً في المدرسة.-12

اتجنب المواقف المدرسية التي تتطلب مني تحمل -13
 المسؤولية.

     

الأستحسن انزال العقوبات على طلبة المدرسة بغض -14
 النظر عن األسباب.

     



      يهتم والداي بمعرفة حقيقة مشاعري تجاه المدرسة.-15

أشعر بان بعض الزمالء في المدرسة هم سبب -16
 المشكالت التي أتعرض لها .

     

أشعر بالضيق أثناء أداء الواجبات المدرسية التي تتطلب -17
 العمل مع الزمالء في المدرسة .

     

اشعر بالالمباالت أحيانا فيما يتصل بأداء الواجبات -18
 المدرسية.

     

أقوم بتطوير معلوماتي ومهاراتي اشعر بالرضى عندما -19
 المدرسية.

     

أفضل أن يعطينا المدرس أسئلة صعبة تحتاج إلى  -20
 تفكير.

     

      افضل أن اهتم بالواجبات الدراسية على أي شيء آخر.-21

        .احرص أن أتقيد بالسلوك الذي تتطلبه المدرسة-22

أن تعطى المكافئات للطلبة بمقدار الجهد  يسعدني-23
 المبذول.

     

أحرص على تنفيذ ما يطلبه مني المدرسون بخصوص -24
 الواجبات المدرسية.

     

ن مساهماتي في عمل أشياء جديدة في أشعر بأكثيرا ما -25
 المدرسة تميل إلى الهبوط.

     

أشعر بان االلتزام بقوانين المدرسة يخلق جوا دراسيا -26
 مريحا .

     

      أقوم بالكثير من النشاطات المدرسية والجمعيات لطالبية.-27

اليابه والداي عندما أتحدث اليهما عن عالماتي -28
 المدرسية .

     



صداقة بسرعة مع الزمالء في  تكوينيصعب علي -29
 المدرسة.

     

لدي رغبة قوية في االستفسار عن الموضوعات في -30
 المدرسة.

     

      واجباتي المدرسية بأداءيحرص والداي على قيامي -31

      في المدرسة. أتعلمهاالتي  باألفكارال يهتم والداي -32

      بواجباتي المدرسية. أقومسرعان ما اشعر بالملل عندما -33

العمل مع الزمالء في المدرسة يمكنني من الحصول -34
 على.أعلى عالمات 

     

تعاوني مع زمالئي في حل واجباتي المدرسية يعود علي -35
 بالمنفعة.

     

      مني في نطاق المدرسة . ما يطلب لاقوم بك-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األزرق. صالح الرحمان عبد مقياس تقدير الذات: (02)ملحق ال
 

 -تيزي وزو -مولود معمريجامعة 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس

 أخي التلميذ/ أختي التلميذة

 تحية طيبة وبعد،
 والقيام بدراسة ميدانية، نرجو تعاونك معنا  علوم التربيةفي  الماجستيرفي إطار إعداد مذكرة 

 باإلجابة على عبارات المقياس بصدق وأمانة لضمان الوصول إلى نتائج صادقة نسترشد 
 بها في دراستنا. تأكد أن هذه البيانات تبقى سرية وتستخدم لغرض البحث العلمي فقط.

 نشكرك على حسن تعاونك معنا، ولك منا خالص التقدير واالمتنان. 
 الباحث                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خاصة بالتلميذ)ة(: بيانات -

 اسم المؤسسة التعليمية:............................        
 الشعبة الدراسية...................................

 الجنس: ذكر)...(      أنثى)...(                           
                                                                                             السن:.............سنة                                                
 2015تاريخ اإلجراء......./...../ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                  

 

 
 

 العبارات تدور حول شخصيتك ومدى فهمك لنفسك وفهم اآلخرين لك. المرجو أن: من فيما يلي مجموعة

 أن تقرأ كل عبارة بدقة وعناية. -1
 ( واحدة داخل العمود المناسب للعبارة.×أن تضع عالمة )-2
 أن تجيب بصراحة وصدق على كل عبارة.-3

 ة هي أساس الحظ أنه ال توجد عبارة صحيحة وأخرى خاطئة. تذكر أن إجابتك الصادق 
 فهمك لنفسك ولآلخرين. 

 .ال تكتب على كراسة المقياس أية بيانات أو تضع عالمات بهدف استخدامها في مرات أخرى 
 .يرفق مع هذه الكراسة ورقة إجابة، وفي أعالها خانات للبيانات الخاصة بك 

 :طريقة اإلجابة-

 " تنطبق( في العمود األول الذي تعلوه كلمة " ×إذا كانت العبارة تنطبق عليك فضع عالمة ) -
 ( في العمود الثاني ×إذا كانت العبارة تنطبق عليك جزئًيا أو بدرجة قليلة أو نادرة فضع عالمة ) -

 " إلى حد ما ".الذي تعلوه كلمة 
 ".   قال تنطب( في العمود الثالث الذي تعلوه كلمة " ×إذا كنت العبارة ال تنطبق عليك فضع عالمة ) -
 مثال توضيحي:  - 

رقم 
 العبارة

 ال تنطبق إلى حد ما تنطبق اراتــــــــــــــــــــــــــــلعبا

 ×   أفضل مشاهدة المباريات الرياضية في التلفزة عن مشاهدتها في الملعب. 1
   × .أميل على سماع األغاني الشعبية 2
  ×  أنظر دائما  إلى محاسن الناس متغاضيا  مساوئهم. 3

 
 
 
 

 
 
 
 

 مقياس تقدير الذات

 تعليمات التطبيق:



 مقيــــــــــــــــــاس تقدير الذات
 

إلى حد  تنطبق العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الرقم 
 ما

 ال تنطبق

    أعتقد بأن مستوى ذكائي ليس في المستوى المطلوب. 1
    لست راضًيا عن عالقاتي االجتماعية مع كثير من الناس. 2
    أشعر بأنني أتعامل مع والدي بطريقة ال تليق به. 3
    عادة ما أشعر بالراحة النفسية والسعادة في حياتي. 4
    بأن شكلي غير مقبول أحياًنا. إحساسينتابني  5
    أعتقد بأن أهدافي تتناسب تماًما مع مستوى قدراتي العقلية. 6
    أحظى باحترام الناس لي بدرجة مقبولة. 7
    أحس بأن عالقتي بإخوتي حسنة للغاية. 8
    ال أستطيع إخفاء انفعاالتي عندما يضايقني أمر من األمور. 9

    أعتقد بأنني لست جذاًبا بالنسبة للجنس اآلخر. 10
    أبذل قصارى جهدي لتنمية قدراتي العلمية. 11
    أشعر بأنني عضو له دور مهم في المجتمع. 12
    يؤخذ رأيي في كثير من الموضوعات الخاصة باألسرة. 13
    أستطيع ضبط نفسي والسيطرة على تصرفاتي في المواقف المثيرة. 14
    أتمتع بقدر مقبول من اللياقة البدنية. 15
    ال أميل إلى زيارة المعارض والمتاحف. 16
    أعتقد بأنني أفضل من كثير من الناس. 17
    بعض أفراد أسرتي عند القيام بأمر من األمور المهمة.أستشير  18
    أعتمد دائًما على نفسي ومهاراتي في مواجهة المواقف والمشكالت. 19
    أشعر بأن حجم جسمي متناسب تماًما مع وزني. 20
    أحب دراسة مواد تخصصي وأطلع على ما يقع بين يدي منها. 21
    عن مجموعة أصدقائي. أشعر بأنني غير راض 22
    تضايقني زيارة األقارب. 23
    أعرف بأن قدراتي العلمية أعلى مما هو متاح لي حالًيا )في الدراسة(. 24
    أشعر بأن صحتي ليست على ما يرام. 25
    أستمتع كثيًرا عند سماع الموسيقى أو الشعر أو الغناء. 26
    ليس لي أصدقاء كثيرون.أشعر في كثير من المواقف بأن  27



    يسعدني دائًما حضور الجلسات العائلية مع أفراد أسرتي. 28
    أشعر أحياًنا بأنني ال أصلح ألي عمل من األعمال. 29
    ال أهتم كثيًرا بمتابعة البرامج والندوات العلمية في اإلذاعة والصحافة. 30
    ال ينصت زمالئي كثيًرا إلى ما أقوله. 31
    ال يمكنني القيام بكثير من األعمال بنفس الدرجة التي يقوم بها اآلخرون. 32
    ال أميل إلى دراسة وتعلم اللغات األجنبية. 33
    يطلب أغلب أصدقائي مساعدتي في حل مشكالتهم الخاصة. 34
    ال أميل إلى التقليل من شأن نفسي. 35
    أرغب عادة في حضور المناسبات االجتماعية والحفالت العامة. ال 36
    أهتم دائًما بممارسة هواياتي المفضلة. 37
    ال أحب بعض الناس ممن أعرفهم ألنهم ينتقدونني. 38
    ال أعرف أحياًنا كيف استمتع بوقت فراغي. 39

 
 

 

 

 

 

 

 



 ليونجمان مقياس التوافق الدراسي  : (03)ملحق ال

 

 تيزي وزو -جامعة مولود معمري  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 علم النفسقسم 
 أخي التلميذ/ أختي التلميذة

 تحية طيبة وبعد،
 نرجو تعاونك معنا باإلجابة ، والقيام بدراسة ميدانية علوم التربيةفي  الماجستيرفي إطار إعداد مذكرة 

على عبارات المقياس بصراحة وصدق وأمانة لضمان الوصول إلى نتائج صادقة نسترشد بها في دراستنا. 
 تأكد أن هذه البيانات تبقى سرية وتستخدم لغرض البحث العلمي فقط.

 نشكرك على حسن تعاونك معنا، ولك منا خالص التقدير واالمتنان. 
 باحثال                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خاصة بالتلميذ)ة(: بيانات -

 اسم المؤسسة التعليمية:............................        
 الشعبة الدراسية...................................

 الجنس: ذكر)...(      أنثى)...(                           
                                                                                             السن:.............سنة                                                
 2015تاريخ اإلجراء......./...../ 

 

  



 

 العبارات  نعم ال
باب حجرة الدراسة والى الملصقات على  أوهل غالبا ما تنظر من نافذة -1   

الدرس؟ أثناءجدران حجرة الدراسة   
الدرس؟ أثناءكنت تعبث بها  أشياءهل اخذ منك المدرس  -2    
ها يكون عملك عادة نظيفا ومرتبا ؟ -3    
التي يوجهها لك المدرس؟ األسئلةعلى  اإلجابةهل تحاول غالبا  -4    
الدرس؟ أثناءهل تتحدث غالبا مع التلميذ المجاور لك  -5    
بقضاء بعض المهام للمدرس؟ أحياناهل تقوم  -6    
نه من الصعب عليك الجلوس ساكتا في مكانك مدة طويلة؟أهل تجد  -7    
هل يسهل عليك قراءة ما تكتب ؟ -8    
هل تمزق كتابك بسرعة ؟ -9    
الدرس متأخرا  ؟ إلىهل تحضر غالبا  -10    
هل تكون في العادة هادئا في حجرة الدراسة ؟ -11    
طالبا  أصبعكذا وجه المدرس سؤاال للتالميذ هل غالبا ما ترفع إ-12  

؟ اإلجابة  
الدرس؟  أثناءاليقظة  أحالمف  أحياناهل تستغرق  -13    
الدرس؟ إلىهل تحضر قلمك بصورة دائمة  -14    
هل غالبا ما عاقبك المدرس؟  -15    
هل تؤدي واجبك المطلوب منك في الوقت المناسب ؟ -16    
مشاجرة مع زمالئك بالمدرسة؟ أوهل اشتركت في أي خالف حاد  -17    
داخل حجرة  أشياءمنك  أسقطت أوهل غالبا ما سكبت سوائل  -18  

 الدراسة؟
المدرسة مع زمالئك؟  إلىهل تذهب  -19    
حديثه ؟ أثناءهل غالبا ما توجه انتباهك للمدرس  -20    
؟  أسئلة أيةهل سبق وان وجهت للمدرس  -21    



العمل الذي تقوم به لمدة طويلة؟ أداءستمرار في هل يمكنك اإل -22    
 أثناءالتي تحتاجها  واألدواتهل عادة ما تكون معك كل الكتب  -23  

 الدرس؟
تنتهي منه؟ أنما تقوم به من عمل دون  أحيانهل تترك  -24    
هل تؤدي غالبا عملك معتمدا على نفسك؟  -25    
خارج حجرة الدراسة؟ أون حاولت دفع زمالئك داخل أهل سبق لك و  -26    
اذا لم تستطع القيام بالعمل المطلوب منك فهل تطلب المساعدة من  -27  

 المدرس ؟
هل غالبا ما تستأذن لتغادر حجرة الدراسة؟ -28    
هل تتخذ دائما ما يطلب منك بدون تذمر؟  -29    
توبيخ مدرسك؟هل ترد مباشرة على  -30    
بالضحك في حجرة الدراسة؟ أحياناهل تبدا  -31    
يأذن لك  أنلإلجابة على السؤال قبل  أحياناهل ترفع صوتك  -32  

 المدرس؟
مساعدته؟  إلىذا احتجت إحجرة المدرس  إلىهل تذهب  -33    
تترك مكانك ؟ أنمن المدرس قبل  األذنهل تطلب دائما  -34    

 
 



بواسطة نظام الحزم اإلحصائية للعلوم النفسية  االستطالعية نتائج المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة( 04)الملحق 
 (spss 19)واالجتماعية

 

نتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس دافعية التعلم: -1  
Test-t  
 

Statistiques de groupe 

 
dafia oulia dounia N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 
moyenne 

note oulia 10 151,4000 5,48128 1,73333 

dounia 10 116,6000 8,98394 2,84097 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 
variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de 
la différence 

Inférieure Supérieure 

note Hypothèse de variances 
égales 

1,699 ,209 10,457 18 ,000 34,80000 3,32800 27,80814 41,79186 

Hypothèse de variances 
inégales 

  
10,457 14,885 ,000 34,80000 3,32800 27,70177 41,89823 

 



:تقدير الذاتنتائج صدق المقارنة الطرفية لمقياس  -2  
 
Test-t    

 

 

 

Statistiques de groupe 

 

groupe N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

note oulia 10 101,1000 1,59513 ,50442 

dounia 10 85,6000 6,39792 2,02320 

 

 

 
 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

note Hypothèse de variances égales 6,256 ,022 7,434 18 ,000 15,50000 2,08513 11,11930 19,88070 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
7,434 10,115 ,000 15,50000 2,08513 10,86116 20,13884 



:التوافق الدراسيصدق المقارنة الطرفية لمقياس  نتائج -3  
 

 

Test-t    التوافق الدراسي 

Statistiques de groupe 

 

 tawafok donia oulia N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

note oulia 10 29,2000 1,03280 ,32660 

dounia 10 16,7000 4,90011 1,54955 

 
 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

note Hypothèse de variances 

égales 

21,760 ,000 7,893 18 ,000 12,50000 1,58360 9,17299 15,82701 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

7,893 9,798 ,000 12,50000 1,58360 8,96164 16,03836 

 

 
 



        لمقياس دافعية التعلم:الثبات بطريقة التجزئةالنصفية نتائج  -4

 

 
Fiabilité : 

 

 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 78,9 

Exclus
a
 8 21,1 

Total 38 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,425 

Nombre d'éléments 18
a
 

Partie 2 Valeur ,675 

Nombre d'éléments 18
b
 

Nombre total d'éléments 36 

Corrélation entre les sous-échelles ,690 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,817 

Longueur inégale ,817 

Coefficient de Guttman split-half ,812 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

dafiat talom 129,5000 154,466 ,511 ,730 

dafiat talom 130,3333 169,609 -,153 ,765 

dafiat talom 129,9000 177,403 -,389 ,774 

dafiat talom 130,9000 166,921 -,078 ,755 

dafiat talom 129,6333 151,964 ,415 ,730 

dafiat talom 129,8333 147,868 ,541 ,722 

dafiat talom 129,9333 163,375 ,061 ,748 

dafiat talom 129,7333 161,582 ,145 ,744 

dafiat talom 129,2333 159,978 ,298 ,739 

dafiat talom 130,1667 146,626 ,585 ,720 

dafiat talom 129,8333 153,454 ,478 ,729 

dafiat talom 130,0333 153,137 ,325 ,735 

dafiat talom 130,7667 163,082 ,014 ,756 

dafiat talom 130,4000 153,972 ,337 ,734 

dafiat talom 129,6000 157,972 ,214 ,741 

dafiat talom 130,0667 172,409 -,237 ,767 

dafiat talom 130,1667 158,557 ,229 ,740 

dafiat talom 130,4333 147,564 ,546 ,722 

dafiat talom 129,0333 157,826 ,543 ,734 

dafiat talom 129,6000 156,179 ,316 ,736 

dafiat talom 129,8667 145,775 ,752 ,715 

dafiat talom 129,5667 148,599 ,622 ,721 

dafiat talom 128,8000 160,097 ,455 ,737 

dafiat talom 129,5000 153,293 ,640 ,727 

dafiat talom 130,2667 159,444 ,176 ,743 

dafiat talom 129,9333 153,375 ,329 ,735 

dafiat talom 131,1667 159,937 ,145 ,745 

dafiat talom 129,4000 166,524 -,062 ,752 

dafiat talom 130,1333 164,051 ,016 ,751 

dafiat talom 129,7667 155,013 ,373 ,734 

dafiat talom 129,6000 157,766 ,183 ,744 

dafiat talom 129,7667 157,082 ,252 ,739 

dafiat talom 130,3000 152,010 ,395 ,731 

dafiat talom 129,5333 158,740 ,240 ,740 

dafiat talom 129,5667 161,082 ,136 ,745 

dafiat talom 129,7333 159,651 ,206 ,742 

     

 



   :تقدير الذاتلمقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية نتائج  -5
Fiabilité : 

 
  

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 78,9 

Exclus
a
 8 21,1 

Total 38 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,658 

Nombre d'éléments 20
a
 

Partie 2 Valeur ,601 

Nombre d'éléments 19
b
 

Nombre total d'éléments 39 

Corrélation entre les sous-échelles ,314 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,478 

Longueur inégale ,478 

Coefficient de Guttman split-half ,477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistiques de total des éléments 

 

 

 

Moyenne de 

l'échelle en 

cas de 

suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en 

cas de 

suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression 

de l'élément 

takdir dat 92,3000 53,734 ,404 ,695 

takdir dat 92,2667 54,823 ,296 ,702 

takdir dat 91,9333 57,995 ,022 ,718 

takdir dat 91,9333 57,168 ,091 ,714 

takdir dat 91,9333 56,271 ,194 ,708 

takdir dat 92,1333 53,844 ,372 ,697 

takdir dat 91,7667 59,633 -,180 ,721 

takdir dat 91,8333 54,695 ,421 ,697 

takdir dat 92,6667 58,299 -,027 ,724 

takdir dat 91,9333 55,651 ,380 ,701 

takdir dat 91,9667 52,240 ,612 ,684 

takdir dat 92,0333 54,723 ,428 ,697 

takdir dat 91,8667 57,292 ,135 ,711 

takdir dat 92,2000 54,993 ,325 ,701 

takdir dat 92,0333 54,447 ,342 ,699 

takdir dat 92,2667 55,720 ,195 ,708 

takdir dat 92,4667 59,637 -,134 ,727 

takdir dat 91,7000 57,941 ,115 ,711 

takdir dat 92,1667 55,799 ,267 ,704 

takdir dat 92,0333 56,309 ,167 ,710 

takdir dat 91,9000 56,507 ,227 ,707 

takdir dat 92,3000 57,390 ,056 ,717 

takdir dat 92,0667 55,720 ,221 ,707 

takdir dat 92,9333 58,961 -,071 ,721 

takdir dat 92,1000 55,886 ,206 ,707 

takdir dat 92,2333 59,151 -,091 ,726 

takdir dat 92,2667 54,271 ,347 ,698 

takdir dat 91,6667 57,333 ,269 ,708 

takdir dat 91,9667 52,861 ,670 ,685 

takdir dat 92,3000 55,734 ,216 ,707 

takdir dat 91,9000 54,231 ,514 ,693 

takdir dat 92,2333 54,875 ,431 ,697 

takdir dat 92,4000 55,007 ,240 ,705 

takdir dat 92,3000 56,700 ,162 ,710 

takdir dat 92,1667 57,316 ,048 ,719 

takdir dat 92,4667 56,602 ,118 ,714 

takdir dat 91,9667 57,206 ,134 ,711 

takdir dat 92,3667 57,137 ,064 ,718 

takdir dat 92,5667 54,530 ,327 ,700 

 

 

     
 



   :التوافق الدراسيلمقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية نتائج  -6
 
Fiabilité : 
 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 78,9 

Exclus
a
 8 21,1 

Total 38 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,710 

Nombre d'éléments 17
a
 

Partie 2 Valeur ,710 

Nombre d'éléments 17
b
 

Nombre total d'éléments 34 

Corrélation entre les sous-échelles ,668 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,801 

Longueur inégale ,801 

Coefficient de Guttman split-half ,801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

tawafok dirasi 23,2667 28,685 ,212 ,825 

tawafok dirasi 22,9667 27,895 ,514 ,815 

tawafok dirasi 22,9333 27,926 ,561 ,814 

tawafok dirasi 23,1000 26,714 ,657 ,808 

tawafok dirasi 23,4333 28,461 ,267 ,823 

tawafok dirasi 23,1333 30,257 -,074 ,835 

tawafok dirasi 23,5000 29,500 ,075 ,829 

tawafok dirasi 23,0333 29,068 ,182 ,825 

tawafok dirasi 22,8333 29,316 ,378 ,822 

tawafok dirasi 22,8667 29,154 ,321 ,822 

tawafok dirasi 23,1667 26,902 ,581 ,811 

tawafok dirasi 23,1667 28,213 ,316 ,821 

tawafok dirasi 23,3333 28,575 ,233 ,824 

tawafok dirasi 22,9667 28,171 ,443 ,817 

tawafok dirasi 22,9000 28,852 ,351 ,820 

tawafok dirasi 23,1000 27,541 ,478 ,815 

tawafok dirasi 23,0333 28,861 ,227 ,824 

tawafok dirasi 22,8667 30,395 -,130 ,830 

tawafok dirasi 23,0000 29,931 ,000 ,831 

tawafok dirasi 23,0667 28,961 ,193 ,825 

tawafok dirasi 22,8667 28,671 ,501 ,818 

tawafok dirasi 23,2333 28,599 ,231 ,824 

tawafok dirasi 23,1333 27,430 ,485 ,815 

tawafok dirasi 23,2333 26,530 ,638 ,808 

tawafok dirasi 22,8667 29,361 ,244 ,823 

tawafok dirasi 22,9667 27,551 ,604 ,812 

tawafok dirasi 22,9667 29,068 ,217 ,824 

tawafok dirasi 23,6667 30,506 -,138 ,833 

tawafok dirasi 23,1667 27,523 ,454 ,816 

tawafok dirasi 22,9667 27,344 ,658 ,811 

tawafok dirasi 23,4000 27,559 ,438 ,816 

tawafok dirasi 23,2667 30,202 -,065 ,835 

tawafok dirasi 23,1000 27,334 ,522 ,813 

tawafok dirasi 22,9000 28,024 ,613 ,814 

 

 

 



   :دافعية التعلم لمقياسالثبات بطريقة حساب معامل الفا كرومباخ  نتائج  -7
 
Fiabilité : 
 
 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 78,9 

Exclus
a
 8 21,1 

Total 38 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,745 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

dafiat talom 129,5000 154,466 ,511 ,730 

dafiat talom 130,3333 169,609 -,153 ,765 

dafiat talom 129,9000 177,403 -,389 ,774 

dafiat talom 130,9000 166,921 -,078 ,755 

dafiat talom 129,6333 151,964 ,415 ,730 

dafiat talom 129,8333 147,868 ,541 ,722 

dafiat talom 129,9333 163,375 ,061 ,748 

dafiat talom 129,7333 161,582 ,145 ,744 

dafiat talom 129,2333 159,978 ,298 ,739 

dafiat talom 130,1667 146,626 ,585 ,720 

dafiat talom 129,8333 153,454 ,478 ,729 

dafiat talom 130,0333 153,137 ,325 ,735 

dafiat talom 130,7667 163,082 ,014 ,756 

dafiat talom 130,4000 153,972 ,337 ,734 

dafiat talom 129,6000 157,972 ,214 ,741 

dafiat talom 130,0667 172,409 -,237 ,767 

dafiat talom 130,1667 158,557 ,229 ,740 

dafiat talom 130,4333 147,564 ,546 ,722 

dafiat talom 129,0333 157,826 ,543 ,734 

dafiat talom 129,6000 156,179 ,316 ,736 

dafiat talom 129,8667 145,775 ,752 ,715 

dafiat talom 129,5667 148,599 ,622 ,721 

dafiat talom 128,8000 160,097 ,455 ,737 

dafiat talom 129,5000 153,293 ,640 ,727 

dafiat talom 130,2667 159,444 ,176 ,743 

dafiat talom 129,9333 153,375 ,329 ,735 

dafiat talom 131,1667 159,937 ,145 ,745 

dafiat talom 129,4000 166,524 -,062 ,752 

dafiat talom 130,1333 164,051 ,016 ,751 

dafiat talom 129,7667 155,013 ,373 ,734 

dafiat talom 129,6000 157,766 ,183 ,744 

dafiat talom 129,7667 157,082 ,252 ,739 

dafiat talom 130,3000 152,010 ,395 ,731 

dafiat talom 129,5333 158,740 ,240 ,740 

dafiat talom 129,5667 161,082 ,136 ,745 

dafiat talom 129,7333 159,651 ,206 ,742 

 

 



تقدير الذات: لمقياسالثبات بطريقة حساب معامل الفا كرومباخ  نتائج  -8  
 
Fiabilité : 
 

 

 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 78,9 

Exclus
a
 8 21,1 

Total 38 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,713 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

takdir dat 92,3000 53,734 ,404 ,695 

takdir dat 92,2667 54,823 ,296 ,702 

takdir dat 91,9333 57,995 ,022 ,718 

takdir dat 91,9333 57,168 ,091 ,714 

takdir dat 91,9333 56,271 ,194 ,708 

takdir dat 92,1333 53,844 ,372 ,697 

takdir dat 91,7667 59,633 -,180 ,721 

takdir dat 91,8333 54,695 ,421 ,697 

takdir dat 92,6667 58,299 -,027 ,724 

takdir dat 91,9333 55,651 ,380 ,701 

takdir dat 91,9667 52,240 ,612 ,684 

takdir dat 92,0333 54,723 ,428 ,697 

takdir dat 91,8667 57,292 ,135 ,711 

takdir dat 92,2000 54,993 ,325 ,701 

takdir dat 92,0333 54,447 ,342 ,699 

takdir dat 92,2667 55,720 ,195 ,708 

takdir dat 92,4667 59,637 -,134 ,727 

takdir dat 91,7000 57,941 ,115 ,711 

takdir dat 92,1667 55,799 ,267 ,704 

takdir dat 92,0333 56,309 ,167 ,710 

takdir dat 91,9000 56,507 ,227 ,707 

takdir dat 92,3000 57,390 ,056 ,717 

takdir dat 92,0667 55,720 ,221 ,707 

takdir dat 92,9333 58,961 -,071 ,721 

takdir dat 92,1000 55,886 ,206 ,707 

takdir dat 92,2333 59,151 -,091 ,726 

takdir dat 92,2667 54,271 ,347 ,698 

takdir dat 91,6667 57,333 ,269 ,708 

takdir dat 91,9667 52,861 ,670 ,685 

takdir dat 92,3000 55,734 ,216 ,707 

takdir dat 91,9000 54,231 ,514 ,693 

takdir dat 92,2333 54,875 ,431 ,697 

takdir dat 92,4000 55,007 ,240 ,705 

takdir dat 92,3000 56,700 ,162 ,710 

takdir dat 92,1667 57,316 ,048 ,719 

takdir dat 92,4667 56,602 ,118 ,714 

takdir dat 91,9667 57,206 ,134 ,711 

takdir dat 92,3667 57,137 ,064 ,718 

takdir dat 92,5667 54,530 ,327 ,700 



التوافق الدراسي: لمقياسكرومباخ  الثبات بطريقة حساب معامل الفا نتائج  -9  
 

Fiabilité : 
 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 78,9 

Exclus
a
 8 21,1 

Total 38 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,825 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

tawafok dirasi 23,2667 28,685 ,212 ,825 

tawafok dirasi 22,9667 27,895 ,514 ,815 

tawafok dirasi 22,9333 27,926 ,561 ,814 

tawafok dirasi 23,1000 26,714 ,657 ,808 

tawafok dirasi 23,4333 28,461 ,267 ,823 

tawafok dirasi 23,1333 30,257 -,074 ,835 

tawafok dirasi 23,5000 29,500 ,075 ,829 

tawafok dirasi 23,0333 29,068 ,182 ,825 

tawafok dirasi 22,8333 29,316 ,378 ,822 

tawafok dirasi 22,8667 29,154 ,321 ,822 

tawafok dirasi 23,1667 26,902 ,581 ,811 

tawafok dirasi 23,1667 28,213 ,316 ,821 

tawafok dirasi 23,3333 28,575 ,233 ,824 

tawafok dirasi 22,9667 28,171 ,443 ,817 

tawafok dirasi 22,9000 28,852 ,351 ,820 

tawafok dirasi 23,1000 27,541 ,478 ,815 

tawafok dirasi 23,0333 28,861 ,227 ,824 

tawafok dirasi 22,8667 30,395 -,130 ,830 

tawafok dirasi 23,0000 29,931 ,000 ,831 

tawafok dirasi 23,0667 28,961 ,193 ,825 

tawafok dirasi 22,8667 28,671 ,501 ,818 

tawafok dirasi 23,2333 28,599 ,231 ,824 

tawafok dirasi 23,1333 27,430 ,485 ,815 

tawafok dirasi 23,2333 26,530 ,638 ,808 

tawafok dirasi 22,8667 29,361 ,244 ,823 

tawafok dirasi 22,9667 27,551 ,604 ,812 

tawafok dirasi 22,9667 29,068 ,217 ,824 

tawafok dirasi 23,6667 30,506 -,138 ,833 

tawafok dirasi 23,1667 27,523 ,454 ,816 

tawafok dirasi 22,9667 27,344 ,658 ,811 

tawafok dirasi 23,4000 27,559 ,438 ,816 

tawafok dirasi 23,2667 30,202 -,065 ,835 

tawafok dirasi 23,1000 27,334 ,522 ,813 

tawafok dirasi 22,9000 28,024 ,613 ,814 

 
 



 
 
 

بواسطة نظام الحزم اإلحصائية للعلوم النفسية واالجتماعية  األساسية  نتائج المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة : (05)الملحق 
(19 (spss 

 : نتائج الفرض األول  1-

 

 

Correlations

1 .413**

.000

100 100

.413** 1

.000

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

علم لت الدافعية.ل

تقدير.الذات

علم لت الدافعية.ل تقدير.الذات

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 



 
 
 

 : لثانينتائج الفرض ا  -2

 

 

 

 

Correlations

1 .599**

.000

100 100

.599** 1

.000

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

علم لت الدافعية.ل

وافق.الدراسي الت

علم لت الدافعية.ل وافق.الدراسي الت

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



 
 
 

 : ثالثنتائج الفرض ال  -3
 

 

 

Group Statistics

36 122.8611 15.43494 2.57249

64 130.0469 14.79428 1.84929

الجنس

ذكر

ى أنث

علم لت الدافعية.ل

N Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

Independent Samples Test

.010 .921 -2.295 98 .024 -7.18576 3.13046 -13.39807 -.97346

-2.268 70.118 .026 -7.18576 3.16821 -13.50437 -.86715

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

علم لت الدافعية.ل

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means



 
 
 

: رابعنتائج الفرض ال  -4

  
 

 

Group Statistics

36 90.7222 7.28447 1.21408

64 90.9688 8.98494 1.12312

الجنس

1.00

2.00

تقدير.الذات

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

Independent Samples Test

2.685 .105 -.141 98 .888 -.24653 1.75357 -3.72644 3.23338

-.149 85.677 .882 -.24653 1.65390 -3.53455 3.04149

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

تقدير.الذات

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means



 
 
 

 : الخامس نتائج الفرض  -5

 
 

 

Group Statistics

36 21.0000 6.40981 1.06830

64 22.8438 6.09767 .76221

الجنس

1.00

2.00

وافق.الدراسي الت

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

Independent Samples Test

1.052 .308 -1.425 98 .157 -1.84375 1.29395 -4.41155 .72405

-1.405 69.673 .164 -1.84375 1.31234 -4.46134 .77384

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

وافق.الدراسي الت

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means



(: يوضح قائمة أسماء األساتذة المحكمين06)ملحق ال  

 الرقم إسم األستاذ الدرجة العلمية التخصص الجامعة

أ محاضر أستاذ علم النفس االجتماعي ورقلة  01 خالدي يمينة 

االجتماعيعلم النفس  ورقلة أ محاضر أستاذ   02 روين فايزة 

ب محاضر أستاذ علم النفس التربوي ورقلة بلخيرطبشي    03 

ب محاضر أستاذ علوم التربية ورقلة  04 قندوز احمد 

أ محاضر أستاذ علم النفس المدرسي ورقلة  05 محمدي فوزية 

ب محاضر أستاذ علم التدريس الوادي  06 ممادي شوقي 

 

 

 



 (:استمارة التحكيم07)ملحق ال
 تيزي وزو -جامعة مولود معمري  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس
 

 اسم المحكم:.......................
 الدرجة العلمية:.....................
 مكان العمل:.......................

 
 
 

 التحكيم ستمارةا
                                           

 أستاذي )ة( الفاضل )ة(:
 والتوافق الذات بتقدير وعالقتها للتعلم مذكرة التخرج تحت عنوان: " الدافعية إعدادفي اطار 
" نضع بين يديكم االستمارات التالية راجيا منكم  ثانوي الثانية السنة تالميذ لدى الدراسي

الخاصة بالدراسة ومدى مالئمة البدائل  واإلشكالياتتقويمها من حيث  مالئمتها  للفرضيات 
ومدى مالئمة الفقرات للفئة الموجهة لها ومدى كفاية البدائل  واليكم المعطيات التالية للفقرات 

 .الخاصة بالدراسة
 تعاونكم مسبقاوشكرا جزيال على 

 عنوان المذكرة:
 لدى تالميذ السنة الثانية ثانويالدافعية للتعلم وعالقتها بتقدير الذات والتوافق الدراسي  

 ورقلة نموذجا واليةدراسة ميدانية ب

 
 

 : صرداوي نزيم إشراف األستاذ                     : شيبة لخضر          إعداد الطالب



 في التحكيم: أساسيةمعلومات 

 االشكاليات: -1

 و تتمحور التساؤالت التالية :

 هل توجد عالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي؟. -

 هل توجد عالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي؟.  -

 علم بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي؟.هل توجد فروق في الدافعية للت -

 هل توجد فروق في تقدير الذات بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي؟.  -

 هل توجد فروق في التوافق الدراسي بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي؟ -

 فرضيا ت الدراسة: -2

 الفرضية األولى:  -

لدى تالميذ السنة  دالة إحصائيا بين الدافعية للتعلم وتقدير الذات موجبة و توجد عالقة
 .الثانية ثانوي

  الفرضية الثانية: -

دالة إحصائيا بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة  موجبة و توجد عالقة
 الثانية ثانوي.

 : الفرضية الثالثة -

 دافعية للتعلم بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي.توجد فروق دالة إحصائيا في ال

  الفرضية الرابعة: -

 توجد فروق دالة إحصائيا في تقدير الذات بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي.



 الفرضية الخامسة:  -

 فروق دالة إحصائيا في التوافق الدراسي بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي. توجد

 التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة: -3

هي مجموعة الحاجات التي تدفع التلميذ المتعلم إلى االنخراط في  دافعية التعلم: -
ن  المهمات التعليمية، والتي تصل إلى بلوغ األهداف المنشودة وهي سيرورة داخلية حتى وا 

 آنت بعض مصادرها خارجية.

وفي الدراسة الحالية يقصد بها إجرائيا الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب بعد 
 تطبيق مقياس الدافعية للتعلم ) ليوسف قطامي(

هو التقييم الوجداني للشخص لكل ما يملكه من خصائص عقلية ومادية  تقدير الذات: -
االداء و الحكم الشخصي للفرد على قيمته الذاتية أثناء تفاعله مع اآلخرين،  وقدرة على 

ويعبر عنه من خالل اتجاهاته نحو مشاعره ومعتقداته وتصرفاته كما يدركها االن في 
 .اللحظة الراهنة 

فهي الدرجة الكلية التي يتحصل عليها  الحالية يقصد بتقدير الذات إجرائيا وفي دراستنا
 . األزرقعد تطبيق مقياس تقدير الذات لعبد الرحمن صالح المستجيب ب

هو محاولة الطالب التفاعل والتواصل والتالؤم داخل حجرة الدراسة  التوافق الدراسي : -
مع جميع جوانب العملية التعليمية بمختلف جوانبها من مدرسين، وجماعة األقران، ومناهج 

دارة مدرسية، ونظام امتحانات وغي رها، بحيث يساهم ذلك في مواجهة متطلبات دراسية، وا 
 البيئة الدراسية، وبالتالي رضا الطالب عن هذه الجوانب وقناعته بها  .

وفي دراستنا فهي الدرجة الكلية التي يتحصل عليها المستجيب بعد تطبيق مقياس التوافق 
 الدراسي ليونجمان.

 
 



:مقياس دافعية التعلم ليوسف قطامي  

 البدائل:

بشدة أوافق أوافقال  متردد أوافق  بشدة   أوافقال    

 

 التعديل
لمقترحا  

 بحاجة الى
 تعديل

 انتماء الفقرة صالحية الفقرة
 للمجال

 الفقرات
 
 
 

سل
سل

 الت
 

بعد
 ال

ال  
 تحتاج

غير  تحتاج
 صالحة

غير  صالحة
 منتمية

 منتمية

بالسعادة عندما أكون اشعر        
 موجودا في المدرسة.

1 

س
ــا
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
حم

 ال

يندر أن يهتم والدي بعالماتي        
 المدرسية.

2 

اهتمامي ببعض الموضوعات        
الدراسية يؤدي إلى إهمال كل 

 ما يدور حولي.

3 

استمتع باألفكار الجديدة التي        
 أتعلمها في المدرسة.

4 

احب القيام بمسؤولياتي في        
المدرسة بغض النظر عن 

 النتائج.

5 

يصغي إلي والداي عندما        
أتحدث عن مشكالتي 

 المدرسية.

6 

يهتم والداي بمعرفة حقيقة -       
 مشاعري تجاه المدرسة.

7 

افضل أن يعطينا المدرس -       
أسئلة صعبة تحتاج إلى 

 تفكير.

8 

افضل أن اهتم بالواجبات         9 



 الدراسية على أي شيء أخر.
كثيرا ما اشعر بان مساهماتي        

في عمل أشياء جديدة في 
 المدرسة تميل إلى الهبوط.

10 

يحرص والداي على قيامي -       
 بأداء واجباتي المدرسية

11 

ال يهتم والداي باألفكار التي        
 أتعلمها في المدرسة.

12 

افضل القيام بعملي الدراسي        
ضمن مجموعة من الزمالء 

 على أن أقوم به منفردا.

13  

 

 

عة
ــا
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
جم

 ال

أسعى لكي يرضى عني        
 زمالئيً في المدرسة.

14 

أتجنب المواقف المدرسية التي        
المسؤؤلية.تتطلب مني تحمل   

15 

أشعر بان بعض الزمالء في        
المدرسة هم سبب المشكالت 

 التي أتعرض لها

16 

اشعر بالضيق أثناء أداء        
الواجبات المدرسية التي تتطلب 
العمل مع الزمالء في المدرسة 

. 

17 

يصعب علي تكوين صداقة        
بسرعة مع الزمالء في 

 المدرسة.

18 

العمل مع الزمالء في -       
المدرسة يمكنني من الحصول 

 على عالمات اعلى

19 



تعاوني مع زمالئي في حل        
واجباتي المدرسية يعود علي 

 بالمنفعة
 

20 

يصعب علي االنتباه لشرح 
 المدرس ومتابعته.

21 

  
  
ي
س
در
لم
 ا
ط
شا
لن
با
م 
ما
هت
ال
 ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ية
ـال
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
عــ
لف
ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ال
تث
الم

ا
 

اشعر بغالبية الدروس التي        
 تقدمها المدرسة غير مثيرة

22 

 أقوماشعر بالرضى عندما        
بتطوير معلوماتي ومهاراتي 

 المدرسية.

23 

يسعدني أن تعطى المكافئات        
 للطلبة بمقدار

24 

لدي رغبة قوية في االستفسار        
 عن الموضوعات في المدرسة.

25 

سرعان ما اشعر بالملل عندما        
 أقوم بواجباتي المدرسية.

26 

بالكثير من النشاطات  اقوم       
 المدرسية والجمعيات لطالبية.

27 

ال يأبه والداي عندما أتحدث        
اليهما عن عالماتي المدرسية 

. 

28 

أقوم بكل ما يطلب مني في        
 نطاق المدرسة .

29 

لدي النزعة إلى ترك المدرسة        
 بسبب قوانينها الصارمة.

30 

المواقف الدراسية أواجه        
 المختلفة بمسؤولية تامة .

31 

ال استحسن انزال العقوبات         32 



على طلبة المدرسة بغض 
 النظر عن األسباب.

اشعر بالمباالت أحيانا فيما        
يتصل بأداء الواجبات 

 المدرسية.

33 

أحرص أن أتقيد بالسلوك الذي        
 تتطلبه المدرسة

34 

احرص على تنفيذ ما يطلبه        
مني المدرسون بخصوص 

 الواجبات المدرسية.

35 

اشعر بان االلتزام بقوانين        
المدرسة يخلق جوا دراسيا 

 مريحا .

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:عبد الرحمان صالح األزرق مقياس تقدير الذات  

 البدائل:
 ال تنطبق إلى حد ما تنطبق

 

 التعديل
لمقترحا  

الىبحاجة   
 تعديل

 انتماء الفقرة صالحية الفقرة
 للمجال

 الفقرات
 
 
 

سل
سل

 الت

جال
الم

 

ال  
 تحتاج

غير  تحتاج
 صالحة

غير  صالحة
 منتمية

 منتمية

بأن شكلي غير  إحساسينتابني        
 مقبول أحياًنا.

1 

ة 
مي
س
ج
 ال
ت
ذا
ال

هر
ظ
لم
وا

 
ام
لع
ا

أعتقد بأنني لست جذاًبا بالنسبة         
 للجنس اآلخر.

2 

أتمتع بقدر مقبول من اللياقة        
 البدنية.

3 

أشعر بأن حجم جسمي متناسب        
 تماًما مع وزني.

4 

أشعر بأن صحتي ليست على ما        
 يرام.

5 

أعتقد بأن مستوى ذكائي ليس في        
 المستوى المطلوب.

6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ية
يم
اد
ألك
وا
ة 
لي
عق
 ال
ت
ذا
ال

  
  
  

 
أعتقد بأن أهدافي تتناسب تماًما مع        

 مستوى قدراتي العقلية.

7 

أبذل قصارى جهدي لتنمية قدراتي        
 العلمية.

8 

ال أميل إلى زيارة المعارض        
 والمتاحف.

9 

أحب دراسة مواد تخصصي وأطلع        
 على ما يقع بين يدي منها.

10 

أستمتع كثيًرا عند سماع الموسيقى        
 أو الشعر أو الغناء.

11 

ال أهتم كثيًرا بمتابعة البرامج         12 



والندوات العلمية في اإلذاعة 
 والصحافة.

إلى دراسة وتعلم اللغات ال أميل        
.األجنبية  

13 
 

 لست راضًيا عن عالقاتي       
االجتماعية مع كثير من الناس.   

14 

ية
ح
وي
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ة 
عي
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جت
ال
 ا
ت
ذا
 ال

أحظى باحترام الناس لي بدرجة        
 مقبولة.

15 

أشعر بأنني عضو له دور مهم في        
 المجتمع.

16 

أعتقد بأنني أفضل من كثير من        
 الناس.

17 

أشعر بأنني غير راض عن        
 مجموعة أصدقائي.

18 

أشعر في كثير من المواقف بأن        
 ليس لي أصدقاء كثيرون

19 

ال ينصت زمالئي كثيًرا إلى ما        
 أقوله.

20 

يطلب أغلب أصدقائي مساعدتي        
 في حل مشكالتهم الخاصة.

21 

أرغب عادة في حضور  ال       
المناسبات االجتماعية والحفالت 

 العامة.

22 

أهتم دائًما بممارسة هواياتي        
 المفضلة.

23 

ال أحب بعض الناس ممن أعرفهم        
 ألنهم ينتقدونني.

24 

ال أعرف أحياًنا كيف استمتع بوقت        
 فراغي.

 

25 



أشعر بأنني أتعامل مع والدي        
 بطريقة ال تليق به.

26 

ية
سر

أل
 ا
ت
ذا
 ال

أحس بأن عالقتي بإخوتي حسنة        
 للغاية.

27 

يؤخذ رأيي في كثير من        
 الموضوعات الخاصة باألسرة.

28 

أستشير بعض أفراد أسرتي عند        
 القيام بأمر من األمور المهمة.

29 

زيارة األقارب.تضايقني          30 

يسعدني دائًما حضور الجلسات        
 العائلية مع أفراد أسرتي.

31 

عادة ما أشعر بالراحة النفسية        
 والسعادة في حياتي.

32 

ية
ص
خ
ش
 ال
ت
ذا
 ال

ال أستطيع إخفاء انفعاالتي عندما        
 يضايقني أمر من األمور.

33 

نفسي والسيطرة على  أستطيع ضبط       
 تصرفاتي في المواقف المثيرة.

34 

أعتمد دائًما على نفسي ومهاراتي        
 في مواجهة المواقف والمشكالت.

35 

أعرف بأن قدراتي العلمية أعلى        
مما هو متاح لي حالًيا )في 

 الدراسة(.

36 

أشعر أحياًنا بأنني ال أصلح ألي        
 عمل من األعمال.

37 

ال يمكنني القيام بكثير من األعمال        
بنفس الدرجة التي يقوم بها 

 اآلخرون.

38 

ال أميل إلى التقليل من شأن        
 نفسي.

39 

 

 

 



:مقياس التوافق الدراسي ليونجمان  
 البدائل:

 نعم ال
 

 التعديل
لمقترحا  

 بحاجة إلى
 تعديل

 انتماء الفقرة صالحية الفقرة
 للمجال

 الفقرات
 
 
 

سل
سل

 الت

جال
الم

 

ال  
 تحتاج

غير  تحتاج
 صالحة

غير  صالحة
 منتمية

 منتمية

هل غالبا ما تنظر من نافذة أو        
باب حجرة الدراسة والى الملصقات 

على جدران حجرة الدراسة أثناء 
 الدرس؟

1 

هاد
الجت

 وا
جد

 ال

التلميذ  هل تتحدث غالبا مع       
 المجاور لك أثناء الدرس؟

2 

هل تجد انه من الصعب عليك        
الجلوس ساكتا في مكانك مدة 

 طويلة؟

3 

هل تكون في العادة هادئا في حجرة        
 الدراسة ؟

4 

هل تستغرق أحيانا ف أحالم        
 اليقظة أثناء الدرس؟

5 

هل تذهب إلى المدرسة مع        
 زمالئك؟

6 

هل غالبا ما توجه انتباهك للمدرس        
 أثناء حديثه ؟

7 

هل يمكنك االستمرار في أداء        
 العمل الذي تقوم به لمدة طويلة؟

8 

هل تؤدي غالبا عملك معتمدا على        
 نفسك؟

9 

هل تتخذ دائما ما يطلب منك بدون        
 تذمر؟

10 



حجرة هل تبدا أحيانا بالضحك في        
 الدراسة؟

11 

هل تطلب دائما اإلذن من المدرس        
 قبل أن تترك مكانك ؟

12 

هل اخذ منك المدرس أشياء كنت        
 تعبث بها أثناء الدرس؟

13 

ــــــــ
ــــــــ

ذع
اإل

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ـــــ
ان

 

هل يكون عملك عادة نظيفا ومرتبا        
 ؟

14 

 15 هل يسهل عليك قراءة ما تكتب ؟       
 16 هل تمزق كتابك بسرعة ؟       
هل تحضر غالبا إلى الدرس متأخرا        

؟   
17 

هل تحضر قلمك بصورة دائمة إلى        
 الدرس

 

18 

 19 هل غالبا ما عاقبك المدرس؟       
هل تؤدي واجبك المطلوب منك في        

 الوقت المناسب؟
 

20 

هل اشتركت في أي خالف حاد أو        
  مشاجرة مع زمالئك بالمدرسة؟

 

21 

هل غالبا ما سكبت سوائل أو        
أسقطت منك أشياء داخل حجرة 

 الدراسة؟

22 

هل عادة ما تكون معك كل الكتب        
واألدوات التي تحتاجها أثناء 

 الدرس؟

23 

تترك أحيانا ما تقوم به من  هل       
 عمل دون أن تنتهي منه؟

24 

هل سبق لك وأن حاولت دفع         25 



زمالئك داخل أو خارج حجرة 
 الدراسة؟

هل غالبا ما تستأذن لتغادر حجرة        
 الدراسة؟

26 

هل ترفع صوتك أحيانا لإلجابة        
على السؤال قبل أن يأذن لك 

 المدرس؟

27 

هل تحاول غالبا اإلجابة على        
 األسئلة التي يوجهها لك المدرس؟

28 

رس
لمد

ة با
الق

 الع

هل تقوم أحيانا بقضاء بعض        
 المهام للمدرس؟

29 

اذا وجه المدرس سؤاال للتالميذ هل        
غالبا ما ترفع إصبعك طالبا 

 اإلجابة؟

30 

هل سبق وان وجهت للمدرس أية        
 أسئلة؟  

31 

اذا لم تستطع القيام بالعمل        
المطلوب منك فهل تطلب المساعدة 

 من المدرس ؟

32 

 33 هل ترد مباشرة على توبيخ مدرسك؟       
هل تذهب إلى حجرة المدرس اذا        

 احتجت إلى مساعدته؟
34 

 

 

 

 

 

 


