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  التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات
 دراسة ميدانية على عينة من تالميذ الصف الخامس  (

 من التعليم األساسي في مدارس -الحلقة الثانية-
  )محافظة دمشق الرسمية

  

  إعداد الطالبة
  منى الحموي

  إشراف األستاذة الدكتورة  
  أمل األحمد

  كلية التربية
  جامعة دمشق

  الملخص

 الدراسة إلى الكشف عن العالقة التأثيرية المتبادلة بين مفهوم الـذات            هدفت هذه 
فـي  ) حلقة ثانية (والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي          
  .مدارس محافظة دمشق الرسمية، واستقصاء أثر الجنس في هذه العالقة

 ،من اإلناث  ) 92 (يذة،تلميذاً و تلم  ) 180(أجريت الدراسة على عينة مكونة من       
فـي  ) حلقة ثانيـة  (من الذكور من تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي          ) 88(و

    نة في أدائهـم         مدارس محافظة دمشق الرسمية، وتمت المقارنة بين درجات تالميذ العي
على مقياس مفهوم الذات وعالقته بمتغيري الجنس والتحصيل الدراسي، وقـد بينـت             

  :يليالنتائج ما 
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في أدائهم على               -1
  .0.01مقياس مفهوم الذات ودرجاتهم التحصيلية عند مستوى الداللة 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور واإلنـاث فـي              -2
  .أدائهم على مقياس مفهوم الذات

ت داللة إحصائية بين متوسط الدرجات التحصيلية لذكور وإنـاث           وجود فروق ذا   -3
  . اإلناثحالعينة لصال

 من مفهوم الذات هم األكثر تحصيالً، حيث إيجابيأي أن من لديهم مستوى عال و    
 واسـتعدادات   تة لذواتهم والثقة بما لديهم مـن إمكانيـا        يجابييرتبط ذلك بنظرتهم اإل   

جاح وتخطي العقبات، كما أن التحصيل العالي بمـا     وقدرات وشعورهم بالقدرة على الن    
 يجـابي يحققه من شعور بالنجاح والتفوق والمكانة االجتماعية يعزز أيضاً المفهـوم اإل    

للذات، وأن مستوى التحصيل الدراسي يرتفع لدى اإلناث بالمقارنة مـع الـذكور وال              
ـ            ن إوم الـذات، إذ    تالحظ هذه الفروق بين الذكور واإلناث في أدائهم على مقياس مفه

أساليب التنشئة االجتماعية الحديثة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كل ذلك يقلل            
  .إلى حد ما من الفروق في بناء الشخصية وتكوين مفهوم الذات
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   اإلطار النظري :أوالً
   الدراسات السابقة :ثانياًً 

   مشكلة البحث :ثالثاً
   أهمية البحث:اًرابع 
   أهداف البحث :ساًخام 
   فرضيات البحث :اًدسسا 
  مصطلحات البحث تعريف  :اًسابع 

   : الدراسة الميدانية وإجراءاتها و تتضمن:اًثامن
   منهج البحث-1        

   البحث عينة -2        
   البحثأداة -3        
   الدراسة االستطالعية -4        

   حساب الصدق–                     أ 
   حساب الثبات –               ب      

   زمن التطبيق–                    ج 
   تطبيق أداة البحث  -5        

   ومناقشتها عرض النتائج وتفسيرها -6        
   مقترحات البحث : اًتاسع

   المالحق
   المراجع 

  واألجنبية  العربية  الخالصة باللغتين 
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  :اإلطار النظري -
 على   حوله معتمداً  ن تفسير سلوكه وسلوك اآلخرين م     يحاولنسان  اإلمنذ القديم و  

  . وأفكاره والظواهر الطبيعية وغيرهاهمعتقدات

مكـن مـن    ،   أن يفسره  اإلنسانياستطاع علم النفس الحديث كعلم يدرس السلوك        
يصبح أكثـر وضـوحاً     و،  وضع أسس علمية لقياسه، وبدأ مفهوم الذات تتضح ماهيته        

يرتبط مفهوم الذات بعوامـل كثيـرة منهـا     و لذاته ولآلخرين،وفهماً من قبل الشخص  
 واللغة والوالدين والتنـشئة االجتماعيـة وجماعـة         اإلدراكالوراثة والذكاء والوعي و   

وهذه العوامل لكل منها دوره في نمـو مفهـوم          ،   الخ ...المربين والمدرسين و  األقران
  .حسب درجة تأثيرهاولكن تختلف أهميتها ،الذات وتبلوره

 فهو ليس فقط تجاوز     ،ة في حياة الفرد وأسرته    روالتحصيل الدراسي ذو أهمية كبي    
بل له جوانب   ،مراحل دراسية متتالية بنجاح والحصول على الدرجات التي تؤهله لذلك         

وبالتالي ، الختيار نوع الدراسة والمهنـة اإلجباريهامة جداً في حياته باعتباره الطريق     
، كانة االجتماعيـة التـي سـيحققها   المو،  يقوم به الفرد  د الدور االجتماعي الذي س    يتحد
لدى استعراض الباحثة ألدبيات     و ...مستوى طموحه شعوره بالنجاح و   و ،نظرته لذاته و

يمكن القول  ،  التحصيل الدراسي ومفهوم الذات    نبيوالتي تشير إلى العالقة      ،لبحثاهذا  
وفيما ورد سابقاً   ، وكفايته يشير إلى إحساس المرء بجدارته       يجابيمفهوم الذات اإل  بأن  

يرفع و،  يعزز الثقة بالنفس  و ،يل الدراسي يشعر الفرد بالتفوق والنجاح     ذكر بأن التحص  
 وبأنـه   ، الفرد وقدراته  تالنجاح يشعر بالفخر وبإمكانيا   حيث إن    .من مستوى الطموح  

  وهذا التأثير متبادل فالحاجة إلى تحقيق الذات تـأتي فـي           ،قادر على النجاح واإلنجاز   
 وفي التعليم تتبلور من خالل حاجة المـتعلم للحـصول           ،أعلى سلم الحاجات اإلنسانية   

 أو الخـوف مـن      ،التفـوق  وغالباً ما ترتبط بالنجاح و     ،موقةعلى مكانة اجتماعية مر   
 ورأيهم به   ،آلخرين عنه كذلك من المهم للفرد رضا ا     ، الرسوب الذي يفقده هذه المكانة    
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فهو يشعر باالرتياح والرضـا     ، نجازما يدفعه للتعلم واإل   المعلمين والمقربين م  كاآلباء و 
   .رضاهم عن إنجازهبعن ذاته حين يستشعر 

يميـل   و،ة لذاتهإيجابيإلى امتالك نظرة أن المرء بحاجة  ) 2003(يرى أبو دية    و"
 وأنه كلما كان المـتعلم  ، حقيقة واقعيةه لتصبح إمكانيات تإلى تحقيق ما لديه من إمكانيا     

 فالحاجة إلـى تحقيـق الـذات تـرتبط      ،مرتفعاً وواقعياً ،   كان تقديره لذاته   أكثر إنجازاً 
  .)6ص، 2003، أبو دية" (.باإلنجاز والتحصيل والتعبير عن الذات

هـو  و ، حلم األسرة والمكانة االجتماعية للفـرد      قيحقن التحصيل الدراسي    أ كما
قطامي ( منها دراسة ، عديدةدراسات كما أكدت ذلك ،ن من نظرة الفرد لذاته     يحس أيضاً

المتعلمين ذوي مفهوم الذات المرتفع يكون تحصيلهم األكاديمي        "بأن  ) 1989 ،وبرهوم
أن مفهوم الذات المرتفع يـسبب ارتفاعـاً فـي          )" 2003 ،عساكرة( ودراسة   ،"اًمرتفع

ـ  وكذلك يمكن أن يسبب التحصيل األكاديمي المرتفع         ،التحصيل ة فـي مفهـوم     إيجابي
  .القة متبادلةأي أن الع" الذات

  :تعريف مفهوم الذات
بأنه تكوين معرفـي مـنظم      ") 83، ص   1989(حامد عبد السالم زهران     فه  يعر

 ، يبلوره الفـرد ، والتقويمات الخاصة بالذات، والتصورات ،ومتعلم للمدركات الشعورية  
   ."اتهيعتبره تعريفاً نفسياً لذو

وم مركب ينطوي علـى     الذات بأنها مفه  ) "33 ص   ،2004(ف أمل األحمد    تعرو
 تعمل متناغمة متكاملـة     ... نفسية معرفية وجدانية اجتماعية وأخالقية     ،مكونات عديدة 

 ويبدأ في التكـون     ، ويساير هذا المفهوم في نموه وتطوره المراحل النمائية        ،فيما بينها 
 بفعل عمليات النـضج والخبـرة        ثم يرتقي تدريجياً   ،منذ السنة األولى من عمر الطفل     

  ."م والتنشئة االجتماعيةوالتعل
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 الشخص كما يرى نفسه وما لديه مـن        هومفهوم الذات    إن  القول يمكنمما سبق   
  .قدرات واستعدادات

  :جميعها وهي بالفرد من النواحي ط تحيأبعادوللذات عدة 

 أي فكرة الفرد عن جسمه وصحته ومظهـره الخـارجي وحالتـه             :الذات الجسمية * 
  .الجنسية

هي إحساس الفرد بقيمته الشخصية وتقديره لمزايـاه ومهاراتـه          و :الذات الشخصية * 
  .الخاصة

 ومدى تكيفـه  ، وهي فكرة الفرد عن نفسه بصفته عضواً في األسرة      :الذات األسرية * 
  . والتزامه بها،معها

 ورضاه عن   ، وهي فكرة الفرد عن أخالقه والتزامه بالقيم األخالقية        :ةالذات األخالقي * 
  .فعالهإيمانه بمعتقداته وأ

 وهي فكرة الفرد عن نفسه من خالل عالقته باآلخرين ومكانتـه            :الذات االجتماعية * 
  . ودوره في التفاعل معهم،بينهم

 ، وهو الذات الجـسمية    ،وترى الباحثة أن البعد المعرفي متضمن في البعد األول        
 مثالً   فكيف ستنمو الذات الشخصية    ،فالنمو العقلي المعرفي أحد جوانب النمو المتكاملة      

 كما تتطور عالقاتـه     ،دون تطور إدراك الفرد لما لديه ولما يحدث في البيئة من حوله           
  .وهكذااالجتماعية بتطور إدراكه لذاته ولآلخرين 

 أن الفرد يسعى دائماً لتكوين صورة )Karl  perera2006 ,(  ويرى كارل بيريرا
 ،صرفاته وعالقاته بهـم   ذلك من خالل ت   و ،مثالية عن ذاته من قبله ومن قبل اآلخرين       

 فمن لديه مـستوى عـال مـن    ، للذات حاجة يسعى إليها الفرد    يجابيويعد االعتبار اإل  
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والعكس صـحيح ،ة عن نفسهإيجابين نظرة احترام الذات يكو .) Perera, 2006, p 2 (، 
  :أنهمة لذواتهم بيجابيويتميز األفراد أصحاب النظرة اإل

 ،ما لديهم من ميزات خاصة فـي شخـصياتهم         و ميشعرون بقدراتهم وإمكانياته  " 
  .ويتقبلون أنفسهم واآلخرين والعالم الطبيعي كما هو ،ويتميزون باتجاه واقعي

  .وهنا نفرق بين الذات الموضوعية والذات الذاتية

 اسـتناداً إلـى     الذات الموضوعية هي ما يعتقده اآلخرون عـن الفـرد         حيث إن   
. لذات الذاتية فهي ما يعتقده الفرد عن نفسه        أما ا  ، موضوعية أحكاممحركات ومعايير و  

أنه كلما زاد االتفاق بين وصـف الـشخص لنفـسه           ) "1954 ،تشودوركوف(ويرى  
ـ ،ووصف اآلخرين وتقيـيمهم لـه        ."ع مـستوى التوافـق الشخـصي وكفايتـه     ارتف

  .)17 ،15 ص ص ،1997 ،عثمان(

حيث " ،و العكس  يمكن للفرد أن يقيم نفسه بشكل موضوعي وقد يغالي بقيمتها أ           إذ
 أو أقل مما هي     ، فإما يراها أكثر من حقيقتها     ، المرء في تقدير ذاته    يخطئه كثيراً ما    إن

  .)11 ص ،2002 ،األحمد" (. وفي كلتا الحالتين ثمة مخاطر يتعرض لها،عليه بالفعل

  :عليميةمفهوم الذات والعملية الت-
 فهي تعمل على     ،جتماعية متأثراً بعوامل التنشئة اال     مفهوم الذات لدى الفرد    ينمو

 وتمثل  ، كي تساعده على النمو    ، جميعها االستفادة من المعطيات البيئية المحيطة بالفرد     
     .قيم مجتمعه وأعرافه وإدراكه لذاته ولآلخرين

 فمـن   ،يتأثر بممارسـات التنـشئة    فهو  تحصيل الدراسي   للوكذلك األمر بالنسبة    "
بقات المجتمع وما بين أفـراد الثقافـات        المنتظر ظهور فروقات واضحة بين أفراد ط      

 ، وذلك الختالف ممارسات التنشئة من طبقة اجتماعية اقتصادية إلى أخـرى           ،المختلفة
 ويمكـن القـول إن العالقـة       .)245 ص   ،1998 ،عدس وتوق " (ومن ثقافة إلى ثقافة   
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 ، أي أنه الدافع الذي يحرك التلميذ للتفوق ورفع سـوية تحـصيله الدراسـي              ،متبادلة
 وبالتالي تتكـون لـدى    ،هدف في الوقت نفسه إلى تحقيق الذات والمكانة االجتماعية        يو

  .ة عن ذاته أو العكسإيجابيالتلميذ نظرة 
 وقدرة الطفل على القيام بالعمليات العقلية اإلجرائية        ،وبنمو بعض القدرات العقلية   

دة القـدرة   كما يصاحب ذلـك زيـا     " ،يتعلم القواعد والقوانين  يتوسع عالمه اإلدراكي و   
 مما يساعد على التواصل اللفظي الفعـال واإلنجـاز          ،مهاراتهاالك اللغة و  اللغوية وامت 

 أي  ، كما تنمو الذاكرة في مرحلة الطفولـة المتوسـطة         ،المدرسي والبدء في التحصيل   
 وإدراكاته الخاصة به وبـاآلخرين      هيمتلك الطفل القدرة على تخزين خبراته وإحساسات      

  .)37 ص ،1996 ،الكايند (.من حوله
 هو ما يسمى و،فهم اآلخرين من حوله و،وبنمو اإلدراك يستطيع الطفل فهم عالمه أكثر

 وهـو  ،باإلدراك االجتماعي أي العملية التي يحاول بها األفراد فهم أنفسهم وفهم اآلخـرين     "
 عبر مراحـل    محاولة لفهم وتفسير السلوك اإلنساني وعملية نمو إدراك اآلخرين تأخذ وقتاً          

  ).16-15 ص،2006 ،زهران (.تحدث بالتوازي مع نمو مفهوم الذاتهي  و،لنموا
 ويحقـق   ،ومما سبق يالحظ أن التعلم لدى الفرد يحدث بعد أن يمتلـك وسـائله             

 فهو يتطور   ، وكذلك األمر بالنسبة لمفهوم الذات     ،المستوى النمائي الذي يمكنه من ذلك     
م من خـالل الخبـرات الحياتيـة         ويحدث التعل  ،بالتوازي مع خصائص النمو األخرى    

  . ولكل منها دوره وفعاليته، والتي تشارك فيها أطراف متعددة،والتعليمية
  :التحصيل الدراسي

 أو براعة في العمل المدرسي يقاس      ، مستوى محدد من اإلنجاز    :يعرفه جابلن بأنه  
 ،)13 ص   ،2006 ،العيـسوي وآخـرون   ( أو باالختبارات المقررة     ،من قبل المعلمين  

لمقياس الذي يعتمد عليه لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي هو مجمـوع الـدرجات    وا
 ، أو الثـاني   ، األول الفصلنهاية   أو   ،التي يحصل عليها التلميذ في نهاية العام الدراسي       
   .وذلك بعد تجاوز االختبارات واالمتحانات بنجاح
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 ،تاب المهـارا   على التعلم واكتـس    ىيقبل التلميذ في المرحلة المدرسية األول     لذا  
 الـشعور   هي لدي  مما يلب  ،ليكون في المستوى األفضل    ويتنافس مع زمالئه في الصف      

 ومن ناحية أخرى يحقق له المكانة االجتماعية بين رفاقـه     ،بالكفاءة والمقدرة من ناحية   
عبـد  يـرى   ويدفعه إلى ذلك  كما       ، ويلفت االنتباه إليه وإلى تميزه     ،ومجتمع المدرسة 

 والنجاح فـي    ،الرغبة في القيام بعمل جيد    ) 2001(ومحي الدين توق     ،الرحمن عدس 
 وهذه الرغبة كما يصفها ماكليالند بأنها تتميز بالطموح واالسـتمتاع فـي             ،ذلك العمل 

 وفـي مهاجمـة المـشكالت       ، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مستقل     ،مواقف المنافسة 
  .)278 ص ،2001 ،عدس و توق (.هاوحلِّ

 فغالبـاً مـا يكـون    ، ورعايتهم له  له األ  ذلك حثُّ  ع يتضافر م  من ناحية أخرى  و
 ويدفعونه لرفع   ه،ن ويساعدو ، فهم يشجعونه  ،دورهم محفز لزيادة التحصيل لدى التلميذ     

  .يعززونه في حال النجاح و،سوية تحصيله
 بدءاً مـن    ،لذا فإن العوامل التي تؤثر في رفع سويته ال شك أنها كثيرة ومتشعبة            

 والمنهـاج   ، وحداثتها وفعاليتها  ، وطرق التعليم  ، والمعلم ومهاراته  ،نياتهاالمدرسة وإمكا 
 ودفعـه   ه ودور األسرة في تحفيز ما لدي      ، وإمكانيات الفرد واستعداداته   ،وجودته وغناه 
دور األسرة يتـأثر بمـستواها االقتـصادي        حيث إن    أو إعاقته أحياناً     ،إلنجاز أفضل 

   .واالجتماعي والثقافي
  :بقةالدراسات السا
   :دراسات عربية

  : األردن)2006(دراسة إبراهيم محمد عيسى   -1
 قياس أبعاد مفهوم الذات وعالقته بالتحـصيل الدراسـي لـدى            :عنوان الدراسة 

  .تالميذ الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر في األردن
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 التعرف إلى درجة العالقة بين أبعاد مفهوم الـذات والتحـصيل            :هدف الدراسة 
 واستقـصاء   ،ي لدى تالميذ الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر في األردن         الدراس

  . ومستوى التحصيل في مفهوم الذات لديهم، والمستوى الدراسي،أثر كل من الجنس
 ذكـور   370 و ، إناث 350 منهم   ، تلميذاً وتلميذة  720 مكونة من    : الدراسة عينة

  . األردن–من مدارس اربد 
النتائج أن قيم معامالت ارتباط مفهوم الذات وأبعـاده مـع           نت   بي :نتائج الدراسة 

أن هناك فروقاً دالـة      و ،ةالتحصيل كانت دالة إحصائياً لدى مختلف مجموعات الدراس       
 بعد الشخصية   :إحصائياً تعزى إلى متغير الجنس في بعدين من أبعاد مفهوم الذات هما           

 فكانت دالة في خمسة أبعـاد        وأما الفروق العائدة لمستوى التحصيل     .والبعد األخالقي 
 يوالبعد األكـاديم   ،وبعد الشخصية  ، والعالقات االجتماعية  ، بعد العالقات العائلية   :هم

   . فضالً عن الدرجة الكلية المتحققة بالمقياس،والقلق

  :األردن) 2002(دراسة محمد أحمد صوالحة  -2

  .درسي مفهوم الذات وعالقته بمتغيري الجنس والصف الم:عنوان الدراسة

 والتفاعل بينهما في    ، أثر كل من الجنس والصف المدرسي      ي تقص :هدف الدراسة 
  .مفهوم الذات لدى تالميذ الصفوف الستة األولى من المرحلة األساسية 

 60 و،تلميذاً 60 (، وتلميذةتلميذاً) 120( الدراسة من   عينة تكونت : الدراسة عينة
 تلميذ من كل    20 بتوزيع   األساسيةلى من المرحلة     يمثلون الصفوف الستة األو    ،)تلميذة
  . سنة12 – 6 تتراوح بين أعمارهمكانت  و،صف

 للجنس فـي مفهـوم الـذات        إحصائية داللة   ي أثر ذ   وجود نتبي :الدراسةنتائج  
 للـصف  إحـصائية  داللـة  ا ذاًوأن هناك أثـر  الدراسة عينةلدى أفراد  اإلناثلصالح  

 للتفاعـل بـين     إحـصائية ن لم يكن هناك أثر ذو داللة        لك .المدرسي في مفهوم الذات   
  . الدراسةعينةي لدى أفراد الجنس والصف المدرسي في مفهوم الذات الكلِّ
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  :األردن) 1992(  دراسة إدريس عروق -3

تطور مفهوم الذات لدى طلبة المرحلـة األساسـية وعالقتـه            :عنوان الدراسة 
     .بمتغيري الجنس والعمر

 التعرف إلى أثر كل من الجنس والعمـر فـي مفهـوم الـذات                :هدف الدراسة 
  .وتطوره لدى طلبة المرحلة األساسية

 ، في مدينـة اربـد  . من مدارس المرحلة األساسية  عينة اختيرت ال  : الدراسة عينة
  .تلميذة من الصفوف السادس والثامن والعاشر  تلميذاً و) 600(وبلغت  

ى وجود أثراً دال إحصائياً للعمر في تطـور         ت الدراسة إل  توصل :نتائج الدراسة 
 دال   في حين لم يكن هناك أثـر       ،مفهوم الذات ولصالح تالميذ الصفين الثامن والعاشر      
    .عينةإحصائياً للجنس في تطور مفهوم الذات لدى تالميذ ال

  .)2000 ،الضاهر(عن  :سلطنة عمان )1991(دراسة علي محمد محمد الديب  -4

نمو مفهوم الذات لدى األطفال والمراهقين من الجنسين وعالقته          :عنوان الدراسة 
  .   بالتحصيل الدراسي
 عينـة  ال، في سلطنة عمان  اإلعدادية مدارس المرحلتين االبتدائية و    :مكان الدراسة 

  . وتلميذة من المرحلتيناً تلميذ222
 الكشف عن نمو مفهوم الذات لدى األطفـال والمـراهقين مـن            :هدف الدراسة 

  .لجنسين وعالقته بالتحصيل الدراسيا
 بين التحصيل الدراسي    إيجابيت الدراسة إلى وجود ترابط      توصل :نتائج الدراسة 

  . البحثعينةلدى أفراد  0.01ومفهوم الذات عند مستوى الداللة 
وجد أن أصحاب مفهوم الذات العالي أكثر تحصيالً من أصحاب مفهـوم الـذات              

   .المنخفض
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  :دراسات أجنبية
  هربرت دبليو وألكسندر يونـغ     Herbert w and Alexander young دراسة - 1

   جامعة سيدني – استراليا :1998

 تمفهوم الذات األكاديمي واإلنجاز وعالقتهما بتطوير الرياضيا       :عنوان الدراسة 
  .واللغة اإلنكليزية تبعاً لمتغيري الجنس والصف المدرسي 

عرفة إلى أي حد يـؤثر المـستوى التحـصيلي    تهدف الدراسة لم  :هدف الدراسة 
ومفهوم الذات األكاديمي في اختيار مستويات مدرسية الحقة في الرياضـيات واللغـة            

نظام التعليم يعتمد على أن الطالب عندما يتم مستوى دراسي مثالً           حيث إن   (اإلنكليزية  
  ).ىفي الرياضيات وبكفاءة يمكن أن يختار مستوى دراسي الحق أعل

  . من عدة مستويات دراسيةعينةأخذت ال : الدراسةعينة

ة هامة بـين نمـو مفهـوم الـذات          إيجابيوجد أن هناك عالقة      :نتائج الدراسة 
 ،األكاديمي وتدرج الطالب في الرياضيات وباختيارهم لمستويات رياضـيات الحقـة          

جنـسين   ووجـد أن االختالفـات بـين ال    .ة بالنسبة للغة اإلنكليزية   إيجابيأيضاً العالقة   
    .متضائلة وهي متماثلة بين الذكور واإلناث نسبياً

  : جامعة فلوريدا-أمريكا  ) schnee - 1972(  دراسة -2

  . عالقة مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي:عنوان الدراسة

  . تقصي العالقة بين مفهوم الذات والتحصيل الدراسي:هدف الدراسة

) 388( و، من الـصف الخـامس    تلميذاً) 478( من   عينة ال تكونت : الدراسة عينة
  . من الصف الثامنتلميذاً
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 أظهرت النتائج أنه يوجد عالقة دالة إحصائياً بين مفهوم الـذات            :نتائج الدراسة 
  .عينةوالتحصيل الدراسي لدى أفراد ال

  هربرت دبليـو مـارش     Herbert w marsh  and Alexander young دراسة -3
   .ويسترن جامعة ،استراليا :1997وألكسندر يونغ  

  مفهـوم الـذات األكـاديمي      ية المتبادلـة بـين    التأثيرالعالقة    :عنوان الدراسة 
   ./راسة طوليةد/التحصيل األكاديميو

مفهـوم  إلى تعرف العالقة التأثيرية المتبادلة بين       تهدف الدراسة    :هدف الدراسة 
 لمفهوم الذات األكـاديمي أم   وهل التأثير األكبر ،الذات األكاديمي والتحصيل األكاديمي   

  .للتحصيل األكاديمي
 وبمعـدل فـارق   ، من عدة مستويات دراسية متتالية    عينةأخذت ال  : الدراسة عينة

  .طالب وطالبة) 603 (عينة وبلغت السنوات) 3(زمني يعادل 
مفهوم وذات تأثير متبادل بين      ،ة هامة إيجابيوجد أن هناك عالقة      :نتائج الدراسة 

لكن مال تأثير مفهوم الـذات األكـاديمي ألن     و ،يالتحصيل األكاديم ألكاديمي و الذات ا 
 وبشكل خاص في مادتي     ،سيما فيما يتعلق باألداء المدرسي    الوأكثر تنظيماً   يكون أكبر   

   .الرياضيات واإلنكليزي

تومـاس    Thomas W. H. NG، Kelly.L. Sorensen ، Lillian  T. Eby دراسة -4
   . فيالدلفيا، أمريكا:2006ورينين وليليان تي إيبي  دبليو وكيلي إل س

 حول السيطرة واحتـرام الـذات وعالقتهمـا    لاعتقادات األطفا  :عنوان الدراسة 
  .بالتحصيل األكاديمي

 حـول   لتهدف الدراسة إلى تعرف العالقة بين اعتقادات األطفـا         :هدف الدراسة 
تقاد بأن السيطرة تتوجه مـن      ذلك باع و ،السيطرة واحترام الذات والتحصيل األكاديمي    

  .حجا الذات هذا نتيجة إنجاز سابق ون واحتراممكان داخلي بناء على احترام ذات عاٍل
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مـنهم    تلميـذاً، )113(وبلغت   ،ى الرابع مستوال من   عينةأخذت ال  : الدراسة عينة
  .ناثمن اإل) 53( ذكور ومن ال) 60(

ن السيطرة لديهم أيضاً احتـرام     م من لديهم مستوى عالٍ   وجد أن    :نتائج الدراسة 
اختلفت هذه العالقة من حيث      و ،يالتحصيل األكاديم نالوا درجات عالية في      و  عالٍ ذات

ر ذلك بسبب التربية     وفس ، إذ تفوقت اإلناث في التحصيل الدراسي على الذكور        ،الجنس
  .التفاضلية بين الذكور واإلناث

  .استراليا:1990 ارش  هربرت دبليو مHerbert w.  marsh دراسة  -5

   ./دراسة طولية/ مفهوم الذات والتحصيل األكاديمي  :عنوان الدراسة

تهدف الدراسة إلى تعرف العالقة بين مفهوم الذات والتحـصيل           :هدف الدراسة 
  .األكاديمي

 ، ثـانوي  ، من عدة مستويات دراسية متتالية إعدادي      عينةأخذت ال  : الدراسة عينة
  . وطالبةاًطالب) 1456 (عينةوبلغت ال ،ارسومتخرجين جدد من المد

 بـين مفهـوم الـذات والتحـصيل          متبادالً اًوجد أن هناك تأثير    :نتائج الدراسة 
 على معدالت عالية في     يجابيفلقد حصل الطالب الذين لديهم مفهوم ذات إل        ،ياألكاديم

  . والعكس صحيح يالتحصيل األكاديم

  :تعقيب على الدراسات السابقة
 على الدراسات السابقة وجدت الباحثة أنها هدفت إلى معرفـة           اإلطالعمن خالل   

 متغيرات الجنس والصف المدرسي     وفقالعالقة بين مفهوم الذات والتحصيل الدراسي       
 تعرف العالقة بين   وهي تتفق مع البحث الحالي والذي يهدف إلى          ،وأبعاد مفهوم الذات  

  . في هذه العالقةين الجنسق بينثم داللة الفرو، التحصيل الدراسيومفهوم الذات 
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 في هذه الدراسات على األطفال ضمن مرحلة التعليم األساسـي           عينةواعتمدت ال 
 الخ باستثناء دراسـة     ....فين الرابع والخامس أو الخامس والثامن     ص اعتمد ال  همفبعض

 مـن طـالب الـصفوف التاسـع     عينةحيث اعتمدت ال  ) 2006(إبراهيم محمد عيسى    
 ، وبعض الدراسات اعتمدت مراحل دراسية أو عمرية متتالية        ،ادي عشر والعاشر والح 

 حيـث   عينة من حيث المستوى العمري لل     1990 واختلفت دراسة هربرت دبليو مارش    
 ، ولكن رأت الباحثة أنها مهمـة      ،) متخرجين ، ثانوي ،يإعداد(أخذت من مراحل عليا     

   .المراهقةبين الطفولة و تشمل فئات عمرية ةسيما وأن بداية المرحلة اإلعداديال

 من تالميذ الصف الخامس من التعليم       عينةأما البحث الحالي فقد اعتمدت الباحثة ال      
  .األساسي

نتائج الدراسات  نتائج البحث الحالي مع      أما فيما يتعلق بالنتائج فقد تتفق أو تختلف       
  .ه الباحثة الحقاًإليتعرض توهذا ما س ،السابقة

   :ه ومسوغات مشكلة البحث-
نهـا  االتصاالت التـي نكو    و الخبراتن مفهوم الذات يتكون ويتطور من خالل        إ"

ويستدل عليهـا مـن خـالل        ،)35 ص   ، 1986 ،خير اهللا  ("نتيجة احتكاكنا باآلخرين  
  .السلوك الظاهر

   lecky – walsh – benjaaminz – reeder – scanlanدراسـات مثـل   ت عدةوأكد
 توجد عالقة مباشرة بين مفهوم الذات عند الطفـل  نهبأ) 36ص  نفسه  المرجع السابق   (

 الفـرد لهـا تـأثير    دالذاتية عن وأن الفكرة  ، األكاديمي أدائهإدراكه و ووسلوكه الظاهر   
  .مباشر على قدرته العقلية

 تلميـذ من المالحظ في المدرسة والبيت أن التقييمات والمالحظات التي تعطى لل          و
 الزمالء وباإلضافة إلى مالحظاته عـن      –درسين   الم –مثل اآلباء   من غيره من الناس     
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إحساسه بما لديه مـن مقـدرات       و ،كل هذا يكون بمثابة دليل على مدى كفاءته        ،نفسه
 واألسرة وجماعة   ومن هنا نلحظ أهمية دور المدرسة والمدرس والتحصيل        ،مهاراتو

  . في تكوين فكرة الفرد عن نفسهالرفاق،

ـ بل يساهمون في بنا ،فقط اإلنجازولى النجاح من خالل هذا الدور ال يساعدونه ع و ه ئ
 ،واسـتعدادات  ما لديه من قدرات إدراكو ،ذاتهعن ة  إيجابيالنفسي ومساعدته لتكوين نظرة     

دراسـة  و ،)354ص-1997-الجوالني(كما أكدت ذلك دراسة      ،إنجازهوما هو قادر على     
 وارتفـاع   ،بأن النجاح في مهـام التعلـيم المدرسـي        ) 138 ص   -1999 –عبد اهللا   (

   .إيجابيق مفهوم ذات التحصيل يزيد بشكل عام  من احتمال تحقي

العمل التربوي بتحفيز دافعية التعلم لـدى       ن على   ولذا تهتم التربية الحديثة والقائم    
 وهي بـذلك  ، وسبر أغوار نفسه، العلمية لديه  االهتمامات والكشف عن الميول و    تلميذال

ـ  خذ بيده ليكو  األ و ،ته لذاته  وتحسين نظر  ،تساعده على رفع مستواه    ـ  اًن مفهوم  اًإيجابي
  .عما لديه

  :ين التاليين مشكلة البحث بالسؤالتحديديمكن عليه و

 لدى تالميذ الصف الخـامس       ومفهوم الذات   التحصيل الدراسي  هل توجد عالقة بين    -
   ؟في مدارس محافظة دمشق الرسمية ) حلقة ثانية(تعليم األساسي من ال

عالقة بين التحصيل الدراسـي ومفهـوم   تعزى لمتغير الجنس في ال   فروق  هل توجد    -
فـي مـدارس    ) حلقة ثانية (الذات لدى تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي         

   ؟محافظة دمشق الرسمية

  :أهمية البحث
 وتجاوز المراحل الدراسية    ،لتحصيل على التعلم وا   ذ التلمي حثِّتعمل األسرة على    

 نعيـشه بـل     ي ليس فقط ألهمية التعلم في عصر المعلومات الذ        المتتالية بنجاح وتفوق  
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 ومكانتـه   للتلميذأيضاً لضرورة التحصيل الدراسي ودوره في رسم الدور االجتماعي          
 ممـا   ، النجاح والتميز بين رفاقـه     ويتجلى ذلك من خالل سعيه الدائم إلى       ،االجتماعية

فهـو   ،أهدافـه  جاح ويحقق عندما يتجاوز مهماته بن    ويعززها   ،حسن نظرته إلى ذاته   ي
ذلك ممـا يـساعده    و ،هفيهو بحاجة إلى رأي اآلخرين      نفسه   الوقت   وفيبحاجه للتعلم   

    .ة لذاتهإيجابيتكوين نظرة على 
  :ما يليتتجلى أهمية البحث من خالل لذا 

  . مفهوم الذات العالقة بين التحصيل الدراسي وط الضوء على أنه يسلِّ- 1
ـ حصيل الدراسي وفوائـده و    يشير إلى أهمية الت    - 2  علـى صـعيد الفـرد     هامتيازات

  .والمجتمع
  . التحصيل الدراسي وتحفيز لتنميةمناسبةالعمل على خلق بيئة تعليمية  ضرورة - 3

  :أهداف البحث
1- لصف الخـامس   ف العالقة بين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات لدى تالميذ ا          تعر

  .رس محافظة دمشق الرسميةفي مدا) حلقة ثانية(من التعليم األساسي 
2-ف داللة الفروق في هذه العالقة وفق متغير الجنس تعر.   
3- نةأفراد ال  مفهوم الذات لدى     ف مستوى تعرمن خالل أدائهم على    ) ذكور وإناث  (عي

  .مقياس مفهوم الذات
4- نةف مستوى التحصيل الدراسي لدى أفراد ال       تعرمـن خـالل    ) ذكور وإنـاث   (عي

  . في االختبارات التحصيلية المدرسيةذرجات التي حصل عليها التالميمجموع الد
  :فرضيات البحث

 عينة  بين درجات أفراد ال0.01 ال توجد عالقة  دالة إحصائياً عند مستوى الداللة    -1
  .على مقياس مفهوم الذات ودرجاتهم التحصيلية 

بين درجـات أفـراد       0.01 دالة إحصائياً عند مستوى الداللة       عالقة   ال توجد     -2
 .تعزى لمتغير الجنس مفهوم الذات ودرجاتهم التحصيلية  مقياس على عينةال
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 عينةبين درجات ذكور ال    0.01توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة          ال   -1ً
 .مفهوم الذات  ودرجاتهم التحصيلية مقياس على 

 عينـة  بين درجات إناث ال 0.01لداللة   توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى ا        ال -2ً
 . مفهوم الذات ودرجاتهم التحصيليةمقياسعلى 

في متوسط درجات    0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ال   - 3 
  .عينة ال)ذكور وإناث (التحصيل الدراسي بين

 سط درجـات  بين متو  0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ال   -4
  . مفهوم الذاتمقياس في أدائهم على عينةال) ذكور وإناث(

  :المصطلحات المستخدمة في البحثتعريف     

  :مفهوم الذات
 معايشتها انفعالياً كنظـام فريـد        يتم ،ظاهرة مستقرة نسبياً وشعورية إلى حد ما       "

 . ويكون موقفاً تجاه نفـسه     ، واستناداً إليها يتفاعل مع اآلخرين     ،ألفكار الفرد عن نفسه   
 أنهـا ال تخلـو مـن         من رغمعلى ال  ،ومفهوم الذات صورة متكاملة عن ذات المرء      

 الـذي يتمثـل فـي    ، إنها موقفه تجاه نفسه يشمل الجانب المعرفـي  .تناقضات داخلية 
 ومظهـره وأهميتـه     ،الصورة المتكونة لدى الفرد عن مميزاته الخاصـة وقدراتـه         

   .)275 ص،1996،وعبد الجوادرضوان ."  (.االجتماعية
ه الدرجة التي يحصل عليها التلميذ على مقياس مفهوم الذات  بأنَّ:ف إجرائيـاً  ويعر

   .المعتمد في هذا البحث
   :التحصيل الدراسي-

هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالـب فـي االختبـارات التحـصيلية         
   .م الدراسي أو بنهاية العا،لمدرسية للفصل األول أو الثانيا
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  :منهج البحث
 وهـو المـنهج األكثـر       ، في إجراء هذا البحث المنهج الوصفي التحليلـي        اعتمد

استخداماً في المجاالت االجتماعية والتربوية والنفسية حيث يزود الباحث بمعلومـات           
الدراسات الوصفية ال تقـف عنـد       " و ،حقيقية عن الوضع الراهن للظاهرة المدروسة     

 ، بل تتجه إلى تصنيف هذه الحقـائق وتلـك البيانـات           ، والحقائق مجرد جمع البيانات  
 وتحديدها بالصورة التي هي عليهـا كميـاً         ،ا وتفسيرها الستخالص دالالته   ،وتحليلها

   .)108 ص،1998 ،شفيق" (تائج نهائية يمكن تعميمهاوكيفياً بهدف الوصول إلى ن

  : البحثعينةالمجتمع األصلي و
 الصف الخامس من التعلـيم األساسـي        تالميذ من   بحثيتكون المجتمع األصلي لل   

 والذي ، من مختلف مدارس محافظة دمشق الرسمية، من الذكور واإلناث   ،)حلقة ثانية (
 يبلغ عدد أفراده حسب اإلحصائيات الرسمية فـي وزارة التربيـة للعـام الدراسـي              "

  والمجمـوع  ،)12822( وإجمالي اإلنـاث     ،)13719( إجمالي الذكور    2004/2005
  " .مدرسة/ 260/ كما يبلغ عدد مدارس التعليم األساسي ، )26541(  العام

وقامت الباحثة باختيار المـدارس      .)2004/2005 العام   ،اإلحصاءمديرية التخطيط و  (
التوازن بـين مـدارس الـذكور       و ،محافظة دمشق مراعاة توزعها الجغرافي في     مع  

  . تمثيالً جيداًيالمجتمع األصل عينةومدارس اإلناث بحيث تمثل ال

فر احالـة تـو   " وهذه الطريقة تستخدم في      ، بالطريقة العشوائية البسيطة   عينةوسحبت ال 
 أن  : والثاني ، أن يكون جميع أفرد المجتمع األصلي معروفين       : األول :شرطين أساسيين هما  

  ).103 ص،2001،عبيدات وعدس وعبد الحق" (يكون هناك تجانس بين هؤالء األفراد

قـد بلـغ عـدد       و ،حجم المجتمع األصلي  تقريباً من    % 1 بنسبة   عينةواختيرت ال 
  .تلميذاً وتلميذة) 180 ( هاأفراد
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ومما دفع الباحثة إلى اختيار هذه المرحلة من عمر الطفل أهميتها النمائيـة مـن               
حيـث تنمـو مهاراتـه     ،...االجتماعيـة جميع النواحي الجسدية والعقلية واالنفعالية و    

اركه العقلية والمعرفية ويصبح أكثر قدرة على الفهم والتعبير وأكثر          تتسع مد و وقدراته
  .وأكثر إدراكاً لذاته ولآلخرين من حوله ،قدرة على التعلم بشكل عام

   :متغيرات البحث -
 .مفهوم الذات -1

 .التحصيل الدراسي -2

  .الجنس -3

  : حدود البحث-
) الحلقـة الثانيـة   ( مدارس محافظة دمشق الرسمية مرحلة التعليم األساسي         :ـ المكان 

  .بنين وبنات

  .2005/2006 ي خالل العام الدراس:ـ الزمان

) بنين وبنـات  ( اقتصر المجتمع األصلي على تالميذ الصف الخامس         :ـ محدد بشرية  
   .في مدارس محافظة دمشق الرسمية) الحلقة الثانية(من مرحلة التعليم األساسي 

  :أداة البحثتصميم 
مفهوم الذات وبما يتناسب مـع المرحلـة العمريـة           مقياس   إعدادقامت الباحثة ب  

أي بـين   ) حلقـة ثانيـة   (المستهدفة بالبحث وهي الصف الخامس من التعليم األساسي         
  .سنة/ 12 -11/

وذلك بعد اإلطالع على بعض الدراسـات الـسابقة والمقـاييس التـي تناولـت            
  .الموضوع نفسه
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حيـث  و موقف أو فعل     ر عن صفة أ   عبارة وكل عبارة تعب   ) 85(ويضم المقياس   
الشخـصية واألسـرية والجـسمية واألخالقيـة        (كافـة   تشمل الذات من الجوانـب      

  .)واالجتماعية

    إجراءات الصدق و الثبات -
  :صدق األداة :أ

  :بطريقة صدق المحتوى :أوالً
 حيث قامت الباحثة بوضع عبارات دقيقة وواضحة تغطي جوانب مفهوم الـذات           

 ولقد وزعت البنود  بشكل متعادل تقريبـاً بـين    ،لقياسهوأن تقيس ما وضعت     جميعها  
  .*) االجتماعية– األخالقية – األسرية – الشخصية –الجسمية (مفهوم الذات أبعاد 

 –صحيح أحيانـاً –صحيح دائماً  وهي ،وتقدر درجات المقياس وفق ثالثة خيارات    
  .غير صحيح نهائياً

 ودرجتين إذا اختـار اإلجابـة       ، درجات إذا اختار اإلجابة األولى     3يأخذ الطالب   
 وتتغير قيمة الدرجات بصورة عكـسية    ، إذا اختار اإلجابة الثالثة    ة ودرجة واحد  ،الثانية

  .حين يكون البند سلبياً

  :أعلى درجة ينالها الطالب من خالل إجابته على جميـع بنـود المقيـاس هـي               
85 x  3 = 25585 : وأدنى درجة هي، درجة x 1 = 85 .  

مـن  تلميذاً وتلميذة ) 26( استطالعية مكونة من    عينةقياس على   وقد طبق الم   -
وذلك كي تختبر الباحثة مبدئياً درجـة صـعوبة        ،الصف الخامس من التعليم األساسي    

                                                
  د نزيـه  - د  لينا جنادي– د أمينة رزق– د خالد ناصيف   –د أمل األحمد  .أ(: ن وهم والسادة المحكم * 

 )د رائد الشيخ ذيب.  أ–الجندي



 ....نة من تالميذ الصف الخامسدراسة ميدانية على عي(التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات 

 194 

 وسـطياً  ونه والوقت الذي يحتاج ، وهل تحتمل أكثر من إجابة     ، لها تالميذالبنود وفهم ال  
  . بنود المقياسنلإلجابة ع

 وأسئلتهم كـان   التالميذ وبعد تسجيل مالحظات     ،سة االستطالعية وبناء على هذه الدرا   
    أو التبـاس المعنـى لـديهم       ، لها هم تعديلها بسبب صعوبة فهم    هناك بعض البنود التي تم ، 
  : وأذكر على سبيل المثال، وتحافظ على ما وضعت لقياسه،بحيث تصبح أكثر سهولة

   .)12(البند رقم 

- ة تعترضني مشكلأطلب مساعدة أسرتي في أي.  

  قبل التعديل 

  . تقدم لي أسرتي المساعدة إذا احتجت لذلك-

  .)37( البند 

  . أشعر بأن صحتي بشكل عام جيدة-   

  .قبل التعديل

  .أشعر باالرتياح دائماً -

  : بطريقة صدق المحكمين أو الصدق الموضوعي:ثانياً
بآرائهم حـول    ذلك باالستعانة برأي الخبراء واالختصاصيين بغية االسترشاد       وتم 

 وهل هي مناسبة للمرحلة العمريـة التـي    ،وضوح العبارات وصياغتها وموضوعيتها   
 لذا قامت الباحثة بعرض المقياس على عـدد مـن أعـضاء الهيئـة               ،وضعت ألجلها 

 وبناء عليها قامـت الباحثـة       ، وقد استفادت من مالحظاتهم    ،التدريسية في كلية التربية   
  .ود المقياس حتى أصبح بشكله النهائيبإجراء بعض التعديالت على بن
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 حساب الصدق الذاتي لألداة بحساب الجذر التربيعـي لمعامـل          كذلك تم  - ثالثاً
  .مل الصدق الذاتيان معيبي) 1(الجدول رقم و ،الثبات

   )1( الجدول رقم 
  الصدق الذاتي  معامل الثبات
0.918383  0.9583  

  :حساب الثبات -ب 

 عينـة  وإعـادة االختبـار علـى        ،لثبات بطريقة االختبار  قامت الباحثة بحساب ا   
  .عشرون يوماً) 15(وبفاصل زمني قدره  ،تلميذاً وتلميذة 26استطالعية عدد أفرادها 

 عينـة  ال تالميـذ وبعد حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حـصل عليهـا            
1(الملحق رقم ن في االستطالعية في التطبيق األول والثاني كانت النتائج كما هو مبي (  

 كما هو   األكسلعلى برنامج   ) ر( بداللة معامل االرتباط      معامل الثبات   حساب تم
2(ن في الجدول رقم مبي(  

  معامل الترابط اسبيرمان   :وفق القانون التالي

   2 مج فر.6   – 1= ر 
   ) 1 – 2ن(           ن 

   معامل الترابط :حيث ر

   عدد ثابت 6      

   عدد ثابت 1      

   عينة عدد أفراد ال:     ن

   مجموع مربع الفرق بين رتبة س ورتبة ص 2 فر 
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   )2( الجدول رقم 
         26  عينةعدد أفراد ال

  0.9183  معامل الترابط   

 بغـض   )1( ومعامل االرتباط ال يأخذ قيمة أكثر من         ،وهو ارتباط شديد وموجب   
   1 +،1-النظر عن اإلشارة  

   شديد  0.5>  ر

   ضعيف 0.5< ر 

  : زمن التطبيق–ج 
 ،الزمن الذي استغرقه تطبيق مقياس مفهوم الذات أثنـاء الدراسـة االسـتطالعية     

 ، دقيقـة 25هناك بعض التالميذ أنهـوا اإلجابـة خـالل     حيث إن    ، دقيقة 35وسطياً  
  . دقيقة40 اآلخر أنهى اإلجابة خالل هموبعض

  :تطبيق أداة البحث
 المدارس التي ستقوم بتطبيق البحث فيها بالطريقة        ل األمر باختيار   أو قامت الباحثة 
بعـد  ) يةالحلقة الثان ( حيث وضعت أسماء مدارس التعليم األساسي        ،العشوائية البسيطة 

 ،قامت بعد ذلك باالتصال بهذه المدارس وزيارتهـا       و ،وتم سحب أربعة أوراق    ،طيها
 بـل تلقـت     ،جد الباحثة صعوبات تذكر    ولم ت  ، للتطبيق ةوتحديد الفترة الزمنية الالزم   

بالطريقة العـشوائية    أيضاً    فقد تم  ،عينة أفراد ال  أما بالنسبة الختيار   .المساعدة والتعاون 
 ، على السجالت التي دونـت فيهـا أسـماء الطـالب      الباحثة  حيث اعتمدت  ،البسيطة
 ،نـاء  تحوي أرقاماً بعدد تالميذ الصف الخامس في المدرسـة فـي إ         اً أوراق تووضع

 فيتم اختيار الطالب الـذي      15 فمثالً إذا كان الرقم      اإلناءوكانت تقوم بسحب رقم من      
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 اختيـار  وهكذا تكررت عملية السحب حتى تـم       ، في السجل المدرسي   15يملك الرقم   
  .عينةأفراد ال

 ، وبحضور معلمـة الـصف     تالميذ بتوزيع المقياس على ال    بعد ذلك قامت الباحثة   
 بعـد أن     وذلـك  ، بنود المقيـاس   ن اإلجابة بصدق واهتمام ع    ينةعطلب من أفراد ال   و

 ةالباحثستكون سرية وتخص     وأن المعلومات    ،شرحت لهم الهدف من إجراء الدراسة     
 وهو الزمن   ،لإلجابة دقيقة   35 مدة   ذأعطي التالمي  ،اإلجابة وبعد قراءة تعليمات     ،فقط

  .لمقياسالذي تم تقديره من خالل تطبيق الدراسة االستطالعية ل

  .2005/2006وتم التطبيق في الفصل األول من العام الدراسي 

  :ومناقشتهاعرض نتائج البحث وتفسيرها  -
الكشف عن العالقة المتبادلة بـين مفهـوم الـذات           كان الهدف من هذه الدراسة      

فـي  ) حلقة ثانية (لدى طلبة الصف الخامس من التعليم األساسي        والتحصيل الدراسي   
  .* في هذه العالقة دورجنستعرف فيما إذا كان لل و،دمشق الرسميةمدارس محافظة 

للتحقـق مـن   و، )ذكور وإنـاث  (عينةوالتعرف إلى مستوى مفهوم الذات لدى أفراد ال      
  وأظهـرت   ، ونسبة ت ستيودنت   ، حساب الفروق بين المتوسطات    فرضيات البحث تم

    :النتائج ما يلي

عدم وجود فروق دالة إحـصائياً      نصت على    من الفرضية األولى والتي      قللتحق - 1
 مقياس مفهـوم    ى في أدائهم عل   عينة بين درجات أفراد ال    0.01عند مستوى الداللة    

  .الذات ودرجاتهم التحصيلية

                                                
 – مدرسة أمجـد الطرابلـسي       – ي مدرسة خير الدين الزر كل     –مدرسة ست الشام    : (المدارس هي  *

 ).مدرسة فيصل ديب
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نة ال أفراد حساب داللة الفروق بين متوسط درجات        تمفي أدائهم على مقيـاس      عي 
  فكانت النتائج كمـا هـو   ) (t test مفهوم الذات ودرجاتهم التحصيلية باستخدام اختبار

3(ن في الجدول رقم مبي(.  

  )3(الجدول رقم 

ـ  دمعامل االرتباط بين درجات أفرا      مقيـاس مفهـوم الـذات    ى العينة في أدائهم عل
  . ودرجاتهم التحصيلية 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط المجدول   معامل االرتباط المحسوب  عدد أفراد العينة
180 0.761558 0.432 0.01 

وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط          ) 3(تظهر قراءة الجدول رقم     
 مقياس مفهوم الذات ودرجاتهم التحصيلية، إذ بلغت   ىدرجات أفراد العينة في أدائهم عل     
 وبالمقارنة مع قيمة معامـل االرتبـاط        ،)0.761558(قيمة معامل االرتباط المحسوب     

 المحسوبة تكون ذات داللة إذا      )ر( وحيث إن    ،نجد أنها أكبر  ) 0.432(المجدول والبالغ   
  .0.01فهي دالة عند مستوى الداللة  المجدولة، وبالتالي )ر(كانت أكبر من قيمة 

وهذا يدعو إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تقـول بوجـود              
س مفهـوم الـذات   نـة علـى مقيـا     العي  أفراد بين درجات فروق ذات داللة إحصائية     

  .ودرجاتهم التحصيلية

 ودرجة تحـصيله  التلميذ هناك عالقة تأثيرية متبادلة بين مفهوم الذات لدى  أي أن 
 أو لديهم مستوى عال من مفهـوم        ،إيجابيهم مفهوم ذات    ي الذين لد  تالميذ فال .الدراسي

ديهم مفهـوم    الذين ل  تالميذ ال ن أيضاً والعالقة طردية أي أ     ياًالذات يكون تحصيلهم عال   
الطالـب  حيـث إن     .ذات سلبي أو منخفض تكون درجاتهم التحصيلية أيضاً منخفضة        

 المكانـة  يولي أهميـة للنجـاح والتفـوق وتعزيـز           ،إيجابي ذات   مالذي يتمتع بمفهو  
 اإلنجـازات خاصةً في العصر الحديث المفعم بالمعلومات واالختراعات و       االجتماعية و 
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 تبلور أهمية العلم ومـا    ت أخذت وحيث   ، كافة لمجاالتاألكاديمية والتطور العلمي في ا    
 ،تتيحه للفرد من تحسين في المستوى المادي وإعطاؤه المكانة االجتماعيـة المرموقـة    

 الفرد حافز تلقائي لسباق الزمن واآلخرين مـن          لدى  لذا أصبح  .وإيجاد فرص عمل له   
الذات  متبادلة بين مفهوم      بوجود عالقة تأثيرية   اإلحصائيةره الداللة    وهذا ما تفس   ،حوله
 منها ، وهناك دراسات عديدة تتفق مع نتيجة هذه الفرضية   ، ومستوى التحصيل  يجابياإل

 ،)2000 ،عن الضاهر -1991 ،الديب( ،)2002 ،صوالحة (،)2003 ،أبو دية (دراسة  
 عالقة دالة إحـصائياً بـين    وجودحيث أظهرت نتائج هذه الدراسات      ) 2006 ،عيسى(

   .لتحصيل الدراسيمفهوم الذات وا

 للتحقق من الفرضية الثانية والتي تنص على أنه ال يوجد فرق ذو داللـة           -2
 على مقيـاس    عينة درجات أفراد ال    متوسط     بين  0.01 عند مستوى الداللة     ةإحصائي

 .تعزى لمتغير الجنس درجاتهم التحصيلية  ومتوسطمفهوم الذات

 درجات   متوسط   بين  0.01ستوى الداللة      عند م  ة إحصائي ذو داللة  فرقوجد  ي ال   -1ً
  .درجاتهم التحصيليةمتوسط  على مقياس مفهوم الذات  وعينة الإناث

  )4(الجدول رقم 

 مقياس مفهوم ى في أدائهم علعينة الإناث للفروق بين متوسط درجات )ت(قيم 
  .الذات ودرجاتهم التحصيلية

/ الجنس
  إناث

عدد 
أفراد 

  عينةال

متوسط 
  الدرجات

االنحراف 
  المعياري

قيمة  ت   التباين
  المحسوبة

قيمة  ت 
  المجدولة

مستوى 
  الداللة

مفهوم 
  الذات

92 197.149 12.18 

التحصيل 
  الدراسي

92 77.925 7.92 

62.424 1.0107E- 
104 

2.326 
  

0.01 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط      ) 4(تظهر قراءة الجدول رقم     
 إذ ، مقياس مفهوم الـذات ودرجـاتهم التحـصيلية   ى في أدائهم علنةعي ال إناثدرجات  

 المجدولة وهـي    )ت( وبالمقارنة مع قيمة     ،)1.0107E-104(بلغت قيمة ت المحسوبة       
 . وبالتالي فهي غير دالـة     ،المجدولة) ت(المحسوبة أصغر من    ) ت(نجد أن   ) 2.326(

  . المجدولة)ت(تكون ذات داللة إذا كانت أكبر أو تساوي ) ت(حيث إن 

  بـين درجـات      0.01 ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة          -2ً    
 . على مقياس مفهوم الذات ودرجاتهم التحصيليةعينة الذكور

  )5(الجدول رقم 

 مقياس مفهوم ى في أدائهم علعينة الذكوردرجات  للفروق بين متوسط )ت(قيم 
  .الذات ودرجاتهم التحصيلية

/ الجنس
  ذكور

عدد أفراد 
  عينةال

متوسط 
  الدرجات

االنحراف 
قيمة  ت   التباين  المعياري

  المحسوبة
قيمة  ت 
  المجدولة

مستوى 
  الداللة

مفهوم 
  الذات

88 197.6 12.96 

التحصيل 
  الدراسي

88 77.34 12.92 
62.233 2.417E- 106 2.326 

  0.01 

إحـصائية بـين متوسـط      وجود فروق ذات داللة     ) 5(تظهر قراءة الجدول رقم     
 إذ  ، مقياس مفهوم الذات ودرجـاتهم التحـصيلية       ى في أدائهم عل   عينة ال ذكوردرجات  

المجدولة والبالغة  ) ت( وبالمقارنة مع قيمة     ،)2.417E-106(المحسوبة  ) ت(بلغت قيمة   
المحسوبة تكون ذات داللة إذا كانت أكبر أو        ) ت(حيث إن    و ، نجد أنها أكبر   ،)2.326(

  .)0.01( وبالتالي فهي دالة عند مستوى الداللة ،المجدولة) ت(تساوي 
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وهذا يدعو إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تقـول بوجـود              
 علـى مقيـاس مفهـوم الـذات      عينـة  ال  أفراد بين درجات فروق ذات داللة إحصائية     

  .نةعي الذكورلصالح  وهي دالة ،تعزى لمتغير الجنسودرجاتهم التحصيلية 

   :يمكن تفسير هذه الداللة بما يليو

التحـصيل الدراسـي   حيـث إن   ،إن الحاجة متبادلة بين التحصيل وتحقيق الذات      
.  مما يجعله يفخر بإمكانياته وقدراته     ،يشعر الفرد بالنجاح والتفوق ويعزز الثقة بالنفس      

لذات وغيرها اعتبار ابه من الحاجة إلى تحقيق الذات و   يرتبط  ما  وكما أن مفهوم الذات     
 ، وفي التعليم غالباً ما يرتبط ذلك بالنجـاح والتفـوق          ،تأتي في سلم الحاجات اإلنسانية    

 وبما ال يقل عن رضاه عـن        ، ورأيهم به  ، اآلخرين عنه  ءوكذلك من المهم للفرد رضا    
 ورغبة فـي الحـصول علـى        ، وقد يكون الذكور في هذا المجال أكثر طموحاً        ،نفسه

لم تظهر فـروق فـي   يالحظ انه  السابقة ت ومن خالل الدراسا،االمتيازات االجتماعية 
 ،)2006 ،محمد عيـسى   إبراهيم(سوى دراسة      ، تعزى إلى متغير الجنس    هذه العالقة 

أما في هذه الدراسة فترى الباحثة     ،هذه العالقة  في   والتي أشارت إلى وجود أثر للجنس     
   .بأنها تعزى للفروق الفردية

 عند والتي تنص على عدم وجود فروق دالة إحصائياً      الثة  لثللتحقق من الفرضية ا     -3 
علـى  في أدائهم    عينة ال ذكور وإناث درجات  متوسط  بين   )0.01(مستوى الداللة   

 .مقياس مفهوم الذات

 فـي أدائهـم   عينةذكور وإناث ال  تم حساب داللة الفروق بين متوسط درجات         -
 فكانت النتائج كما هو مبـين فـي   )  t test(على مقياس مفهوم الذات باستخدام اختبار 

  .)6(الجدول رقم 
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  )6(الجدول رقم 

 مقياس ى في أدائهم علعينة متوسط درجات ذكور وإناث البين للفروق ) ت(قيم 
  .مفهوم الذات

عدد أفراد   الجنس
  عينةال

متوسط 
  الدرجات

االنحراف 
  المعياري

قيمة  ت   التباين
  المحسوبة

قيمة  ت 
  المجدولة

 مستوى
  الداللة

 193.8 88  ذكور

  
14.1727 

  
 195.8 92  إناث

  
14.9785 

  

14.6264 

  
0.18036 

  
2.326 

  
0.01 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط       عدم  ) 6(تظهر قراءة الجدول رقم     
) ت( إذ بلغت قيمـة      ، مقياس مفهوم الذات   ى في أدائهم عل   عينةدرجات ذكور وإناث ال   

نجـد أن    ،)2.326( وهـي    ،المجدولة) ت( وبالمقارنة مع قيمة     ،)0.18036(المحسوبة  
تكون ) ت(حيث إن  . وبالتالي فهي غير دالة  ،المجدولة) ت(المحسوبة أصغر من    ) ت(

  . المجدولة)ت(ذات داللة إذا كانت أكبر أو تساوي 

وجـود فـروق ذات داللـة    بعدم  فرضية العدم والتي تقول قبولوهذا يدعو إلى  
  . على مقياس مفهوم الذات في أدائهمعينة الذكور وإناثدرجات توسط مبين إحصائية 

  :التفسير
 وتطـور أسـاليب التنـشئة    ،قافة  لدى اآلبـاء واألمهـات  ثإن ازدياد الوعي وال  

والمساواة بينهم  ، والذكور على حد سواءباإلناث إلى االهتمام    ت جميعها  أد ،االجتماعية
  . جميعهافي نواحي الحياة

 ونمـو مفهـوم ذات   ،تبلـور شخـصياتهم  اً على نمو اإلناث و    إيجابيمما ينعكس   
 والتنشئة االجتماعية لـم تعـد   ،فرص النمو أمامهم واحدةحيث إن  و، لديهم موضوعي

 ، وتكرس الدور األنثوي أو الذكوري في السلوك والتصرفات وغيرها         ،تميز فيما بينهم  
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تتفق مع   و ،هوم الذات لديهم  فلقد انخفضت الفروقات بين الذكور واإلناث في تكوين مف        
 ،إدريـس عـروق   ( و ،)2006 ، عيـسى  إبـراهيم ( من دراسة    هذه الدراسة كلٌّ  نتائج  
   .)1998هربرت دبليو وألكسندر يونغ  ( و،)1992

 والتي تنص على عدم وجود فروق دالة إحـصائياً          ،الرابعةللتحقق من الفرضية     – 4
  .عينةتحصيلية لذكور وإناث ال بين متوسط الدرجات ال)0.01(عند مستوى الداللة 

ـ   التحصيلية درجاتالتم حساب داللة الفروق بين متوسط        -  ،عينـة ذكور وإنـاث ال   ل
  .)7( فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم )(t testباستخدام اختبار 

  )7(الجدول رقم 

  .عينةذكور وإناث الل  التحصيليةدرجاتال للفروق في متوسط )ت(قيم 
عدد أفراد   سالجن

  عينةال
متوسط 
  الدرجات

االنحراف 
  المعياري

قيمة  ت   التباين
  المحسوبة

قيمة  ت 
  المجدولة

مستوى 
  الداللة

 71 88  ذكور
  

15.54592 
  

 82 92  إناث
  

12.34995 
  

15.0923 
  

3.1129E-07 
  

2.358 
  

0.01 

 وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط         ) 7(تظهر قراءة الجدول رقم     
 ،)E-07 3.1129(المحسوبة )ت( إذ بلغت قيمة ،عينةإناث الذكور والتحصيلية لدرجات ال

) ت(حيـث إن     و ،نجد أنها أكبـر    ،)2.358(المجدولة وهي   ) ت (وبالمقارنة مع قيمة  
 وبالتالي فهي دالة    ،المجدولة) ت(المحسوبة تكون ذات داللة إذا كانت أكبر أو تساوي          

 نمتوسط درجات اإلناث أعلى م    حيث إن    ، لصالح اإلناث  )0.01(عند مستوى الداللة    
  .درجة) 11(متوسط درجات الذكور بفارق 

وهذا يدعو إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تقـول بوجـود              
  .عينةالالتحصيلية لذكور وإناث درجات متوسط البين فروق ذات داللة إحصائية 
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  :التفسير
ـ    على الذكور في مستوى التحصيل إلى أن       اثاإلنقد يعود سبب تفوق       اًهم يمضون وقت

 ممـا يـساعد     ،أطول في المنزل بينما يتاح للذكور مغادرة المنزل لفترات زمنية أطـول           
نتيجـة للمتغيـرات االقتـصادية     كما أنـه  ، وملء وقت الفراغ،اإلناث على الدراسة أكثر 
ره الطريـق األساسـي   صيل باعتبا للدراسة والتح اإلناث تسعى ،واالجتماعية في مجتمعاتنا  

 ، بفعاليـة االجتماعية والمشاركة في الحياة ، الماديللالستقال نوتلبية طموحهلتأمين المهنة  
يتجهون للعمل المهني أو مجاالت     فهم أحياناً    أمام الدراسة    الحماسقصهم  نيقد  بينما الذكور   

 ) 2002 ،مـد صـوالحة  محمد أح( وتتفق مع نتائج هذه الدراسة دراسة   ،أخرى متاحة لهم  
  .)2006 ن وليليان تي إيبيستوماس دبليو و كيلي إل سورين(و

   : الدراسةمقترحات
 ، وتأمين التقنيات العلمية المالئمة    ،العمل على تطوير األساليب والمناهج    ضرورة   -1

 في سبيل زيادة التحصيل     موكل ما يساعد التالميذ على استثمار قدراتهم وإمكانياته       
   .الدراسي

 ومنح الطفل فرصة للنمو نمواً      ،التأكيد على التعاون البناء بين األسرة والمدرسة        -2
سـة  وذلك من خالل أنشطة اجتماعية  يتم تنظيمها بالتشارك بـين المدر      ،متكامالً
  .واألسرة
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