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   ∗إبراهيم حممد عيسى. د

  א
  ف درجة العالقة بني أبعاد مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لـدىدف هذه الدراسة إىل تعر

اسع والعاشر واحلادي عشر يف األردن، واستقصاء أثر كل من اجلنس واملستوى الت :وفتالميذ الصف
  .الدراسي ومستوى التحصيل يف مفهوم الذات لديهم

 تلميذة 350تلميذاً وتلميذة منهم  720ة اختريت عينة مكونة من ـق أهداف الدراسـولتحقي
  .تلميذاً من مدارس مدينة اربد 370و

ت ارتباط مفهوم الذات وأبعاده مع التحصيل كانت دالة إحصـائياً  بينت النتائج أن قيم معامال
أن فروق معامالت االرتباط هذه مل تكن دالـة بـني جمموعـات    و ،خمتلف جمموعات الدراسة لدى

  .الدراسة املختلفة
بعدين من أبعاد مفهوم  يفمتغري اجلنس  ىلإدالة إحصائياً تعزى  اًنتائج حتليل التباين فروق أظهرت

 يفأما الفروق العائدة للمستوى الدراسي كانت دالـة  . بعد الشخصية والبعد األخالقي: ت مهاالذا
 يفكانـت دالـة   فأما الفروق العائدة ملستوى التحصيل و .الكليمجيع أبعاد مفهوم الذات واملقياس 

كـادميي،  بعد العالقات العائلية، والعالقات االجتماعية، والشخصية، والبعـد األ : أبعاد هي ةمخس
                                           

   .ردنكلية التربية، جامعة الريموك، إربد، األ ∗
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  .املقياسبدرجة الكلية املتحققة ال فضالً عنوالقلق، 

  المقدمة -1
يـرى   إذمكان الصدارة يف بعض نظريات الشخصية املعاصـرة،  " مفهوم الذات"حيتل 

بوصـفه  أصحاب هذه النظريات أن دراسة الشخصية وفهمها يتطلب دراسة مفهوم الذات 
أن وظيفـة  ) Burns, 1981(يذكر برينـز  و ،)Bohan, 1973(من متغريات الشخصية  اًتغريم
شخصية، وإكساا طابعاً للهي العمل على وحدة متاسك اجلوانب املختلفة " مفهوم الذات"

بالفرد يف إطار متكامـل، ومـن مث    ةويقوم مفهوم الذات بتنظيم عامل اخلربة احمليط. متميزاً
وال يصـل الفـرد إىل   . ياةيف احل ةيكون الطاقة الدافعة لسلوك الفرد وأوجه نشاطه املتعدد

تكوين صورة حمددة واضحة املعامل عن ذاته إال بعد أن مير مبراحل تتواكـب وتـتالزم يف   
  .مراحل منوه النفسي واالجتماعي

فمصـطلح   هوتعريف" مفهوم الذات"وتعددت كتابات علماء النفس اليت تناولت حتديد 
افتراضي يتضمن مجيـع اآلراء  يستخدم ليعرب به عن مفهوم  نفسيمصطلح " مفهوم الذات"

واألفكار واملشاعر واالجتاهات اليت يكوا الفرد عن نفسه، وتعرب عن خصائص جسـمية  
ويشمل أيضاً معتقدات الفرد وقناعاتـه  ). 1974زهران، (وعقلية وشخصية واجتماعية 

لـي  بأنه اموع الك :ويعرف مفهوم الذات. وقيمه وخرباته السابقة وطموحاته املستقبلية
. والقيم اإلجيابية والسلبية اليت تتعلق ذه اخلصائص .نفسه ىلإللخصائص اليت يعزوها الفرد 

أو هو تكوين معريف منظم للمدركات الشعورية والتصورات والتقييمات اخلاصة بالـذات  
  ).Burns, 1981(يبلوره الفرد ويعتربه مفهوماً لذاته 

الذات تنطوي حتت واحد مـن أربعـة   األدب النفسي إىل عدة حاالت ملفهوم  ويشري
مفهوم الذات املدرك، ومفهوم الذات املؤقـت  : تصنيفات جبانبيها اجلسمي والنفسي وهي

  .ومفهوم الذات االجتماعي ومفهوم الذات املثايل
مفهوم الذات املدرك، هو إدراك املرء لنفسه على حقيقتها، وليس كمـا يرغبـها،    -

هره، وقدراته، ودوره يف احلياة، وكـذلك قيمـه   جسمه، ومظعلى يشتمل هذا اإلدراك 
  ).Hurlock, 1974(ومعتقداته وطموحاته 

مفهوم الذات املؤقت، مفهوم عابر ميتلكه الفرد لفترة وجيزة يتالشى بعـدها، وقـد    -
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حسب املواقف واملتغريات اليت جيد املرء نفسـه   على يكون مرغوباً فيه أو غري مرغوب فيه

د قبوالً من اآلخرين يف موقف ما أو حصل على ما يريد مـن هـذا   إزاءها، فإذا لقي الفر
وحيـدث  . قت يكون أفضل يف نظره من مفهوم ذاته املـدرك ؤامل هفإن مفهوم ذات. املوقف

  ).Hurlock, 1974(نقيض ذلك عندما ال يلقى الفرد القبول الذي يسعى إليه يف هذا املوقف 
ة نظر اآلخرين، فهو مدركات الفـرد  أما مفهوم الذات االجتماعي أو الذات من وجه

وتصوراته اليت حتدد الصورة اليت يعتقد أن اآلخرين يف اتمع يتصوروا عنه واليت يتمثلـها  
هـو  ن مفهوم الذات االجتمـاعي  إالفرد من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، أي 

تمـد علـى تقـومي    شعور الفرد وتصوره لكيفية تصور اآلخرين له، هذا التصور الذي يع
  ).Samuels, 1977(اآلخرين للفرد من خالل أقواهلم وأفعاهلم حنوه 

سلوك الفرد إىل حد كـبري علـى أمهيـة آراء     يفتأثري مفهوم الذات االجتماعي  يعتمد
فالطفل الذي يلقى تقبالً من األشخاص ذوي األمهية يف حياتـه كالوالـدين   . اآلخرين له

، وأما الطفل الذي ال يلقى اًإجيابي اًكون مفهوم ذات اجتماعيي واملعلمني واألقران وغريهم،
نتيجة إلصداره  اًمثل هذا التقبل ويلقى بدالً من ذلك اللوم والرفض يكون مفهوم ذات سلبي

ن كـا ا ملو). Hurlock, 1974(حكماً على نفسه مماثالً للحكم الذي أصدره اآلخرون عليه 
تكوين مفهـوم   كانل تفاعل الفرد مع اجلماعة، مفهوم الذات االجتماعية يتطور من خال

فـالفرد  . ا اجلماعة هذا الفرد عاملسليب يعتمد على الكيفية اليت تالجتماعي أو الذات اال
رس ضده نوع من التمييز بسبب عرقه أو لونه أو دينـه أو  اوميكان طفالً أم مراهقاً أسواء 

ن مفهوم ذات اجتماعي أقل إجيابية أو ألي سبب آخر سيعمل على تكوي ةطبقته االجتماعي
  ).Bums, 1981(ميارس ضده مثل هذا التمييز  من شخص ال

أما مفهوم الذات املثايل أو كما يسمى بالذات الطموح، فهو احلالة اليت يتمىن املـرء أن  
كليهما معاً، ومنـه  ب مالنفسي أ مما يتعلق منها باجلانب اجلسمي أأكان يكون عليها، سواء 

كن التحقيق، ومنه ما كان غري ذلك، معتمداً على مدى سيطرة مفهوم الـذات  ما كان مم
  ).Hurlock, 1974(املدرك لدى الفرد 

الفرق كبرياً بني مفهوم الذات املـدرك ومفهـوم الـذات املؤقـت      نرىويف الطفولة 
يف وأخـذت  هذه الفروق  قلتواالجتماعي واملثايل، وكلما اقترب الفرد من سن املراهقة 

  ).Burns, 1981(شي إىل أن تصل إىل أدىن مستوى هلا يف سن البلوغ التال
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غري واقعي فإنه يتحدد مبدى سـيطرة   مكان واقعياً أأإن مفهوم الذات املثايل هذا سواء 
كل من مفهوم الذات املؤقت أو املدرك، فإذا كان مفهوم الذات املدرك هو املسيطر فـإن  

علـى تقييمـات    بينمنه كثر واقعية يف هذه احلالة، ألمفهوم الذات املثايل غالباً ما يكون أ
  ).Hurlock, 1974(ت الفرد وقدراته ياواقعية لكفا

البد من اإلشـارة إىل أن هـذه    هوقبل اية احلديث عن أشكال مفهوم الذات ومظاهر
تأثر األشكال واملظاهر املختلفة ملفهوم الذات ترتبط فيما بينها ارتباطاً قوياً، كما أا تؤثر وت

ببعضها، فيتأثر مفهوم الذات النفسي مبفهوم الذات اجلسمي، ويتأثر مفهوم الذات املـدرك  
مبفهوم الذات االجتماعي واملثايل، ويتأثر مفهوم الذات املثايل مبفهـوم الـذات املـدرك    

  ).Hurlock, 1974(واالجتماعي وهكذا 
العالقات العائليـة،  : يعدة أبعاد ه كان لهن هناك عدة حاالت ملفهوم الذات، كاا ملو

والعالقات االجتماعية، والشخصية، واملظهر اجلسمي، ومفهوم الذات األكادميي، والقلق، 
  .والبعد األخالقي

  
  الدراسات السابقة -2

ث التربوية والنفسية طبيعة العالقة بـني مفهـوم الـذات    وبحلهمة يف امن القضايا امل
دالة  ارتباطيهعديد من الدراسات وجود عالقة أظهر ال. والتحصيل الدراسي لدى املتعلمني

قيم معامالت االرتباط بني هذين املتغريين بعـدد مـن   تتأثر و. إحصائياً بني هذين املتغريين
املستوى الدراسي للمفحوصني، واحلالة االقتصـادية واالجتماعيـة هلـم،    : العوامل منها

لتحصيلية، ومقاييس مفهوم الـذات  ها، ومستوى قدرام ايلإواموعة العرقية اليت ينتمون 
املستخدمة يف قياس مفهوم الذات لديهم، وكذلك أنـواع مقـاييس األداء والتحصـيل    

  ).Hansford & Hattie, 1982(املستخدمة 
ومن الدراسات اليت تناولت العالقة بني مفهوم الذات والتحصيل الدراسي دراسة حسني 

قتـه بالكفايـة يف التحصـيل الدراسـي     مفهوم الذات وعال"اليت كان عنواا ) 1985(
طالباً مـن  ) 189(وطبقت الدراسة على عينة مؤلفة من , "والتخصص يف املرحلة الثانوية

وجود فروق : وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها. طالب املرحلة الثانوية العلمي واألديب
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العـاديني ولصـاحل   ومفهـوم ذات   ذات داللة إحصائية بني مفهوم ذات املتفوقني حتصيلياً

جمموعة املتفوقني،  كما أشارت هذه الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني متغريي 
مفهوم الذات والتحصيل، إذ لوحظ أن ارتفاع درجات مفهوم الذات يرافقـه ارتفـاع يف   

  .درجات التحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة
منذجة العالقة "بدراسة كان عنواا ) 1985(ويف هذا اال قام خوج والصياد وشامي 

طبقت ". السببية بني التحصيل الدراسي ومفهوم الذات واملساعدة العائلية يف البيئة السعودية
طالباً من طلبة الصف األول الثانوي، وبينـت  ) 175(هذه الدراسة على عينة مكونة من 

  . وم الذات والتحصيل الدراسيالنتائج وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني مفه
، "أثر مفهوم الـذات يف التحصـيل  "اليت كان موضوعها ) 1987(أما دراسة خطاب 

دف هذه الدراسة إىل التأكد ما إذا كان ملفهوم الذات أثر يف التحصيل األكادميي، طبقت 
طالب من ضعيفي التحصيل يف عشرين شـعبة  ) 100(هذه الدراسة على عينة مكونة من 

، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطيه بني مفهوم الطالب لذاته وبني حتصـيله  صفية
  . ىل مستوى الداللة اإلحصائيةإاألكادميي، ولكن هذه العالقة االرتباطية مل تصل 

عالقة كل من مفهـوم  "دراسة كان موضوعها ) 1988(ويف هذا اال أجرت السامل 
، طبقـت هـذه   "دميي لدى طلبة املرحلة الثانويـة الذات ومنط الشخصية بالتحصيل األكا

طالباً وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية بفرعيها العلمي ) 230(الدراسة على عينة مكونة من 
واألديب، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجـات  

  . ادميي لديهمبعد مفهوم الذات األكإىل حتصيل أفراد عينة الدراسة تعزى 
تعددت الدراسات األجنبية يف هذا اال اليت تناولت عالقة مفهوم الذات بالتحصـيل  

من ) 478(من مؤلفة على عينة ) Schnee, 1972(الدراسي أيضاً، منها دراسة أجراها شين 
من تالميذ الصف الثامن، واستخدم قائمة كوبر مسيـث لقيـاس   ) 388(تالميذ الصف اخلامس و

تانفورد للتحصيل لقياس حتصيل أفراد عينة الدراسة، أظهـرت النتـائج   ـلذات واختبار سمفهوم ا
  . عالقة دالة بني مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة هذه الدراسة

اليت أجراها على عينة ) Fagan, 1980(ومن الدراسات يف هذا اال أيضاً دراسة فاجان 
الرابـع واخلامــس، وكـذلك دراســـة      يـنالصفتلميذاً من ) 145(مكونة من 
تلميذاً من الصف العاشر، أظهرت ) 117(اليت أجريت على ) Litwack, 1980(لتــواك 
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نتائجهما عالقة ذات داللة إحصائية بني مفهوم الـذات والتحصـيل الدراسـي لـدى     
مؤلفـة  نة على عي) Bulbul, 1980(املفحوصني، وقد أيد هذه الدراسات دراسة قام ا بلبل 

الثالث والرابع واخلامس يف تركية، استخدم قائمـة  : من تالميذ الصفوف) 207(من 
كوبر مسيث لقياس مفهوم الذات، واعتمد على تقديرات املعلمني لقيـاس التحصـيل   
الدراسي، أظهرت النتائج عالقة إجيابية دالة بني مفهوم الذات والتحصيل الدراسـي  

  . لدى أفراد عينة الدراسة
وكانترل ) Bross, 1980(د أيد هذه النتائج نتائــج دراســات كل من بروس ـوق

)Cantrell, 1980 ( وسافيكي)Savicky, 1980 (ًإىل وجود عالقة  حني أشارت نتائجها مجيعا
  .إجيابية دالة بني مفهوم الذات والتحصيل الدراسي
) 380(خدمت اليت است) Rubin, 1978(ومن الدراسات يف هذا اال دراسة روبن 

ـ ملعرفة العالقة بني مفهوم الذات كما قيس بقائمة كـوبر مس  طفالً ث والتحصـيل  ي
الدراسي لديهم، وبينت نتائج الدراسة أن العالقة بني هذين املتغريين تـزداد بزيـادة   

  . العمر أو املستوى الدراسي
سياً أن عالقـة  اليت أجريت على عينة من املتأخرين درا) Black, 1974(تبني من دراسة بالك 

مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي لديهم كانت سالبة، أي كلما ازدادت أعمارهم واملسـتوى  
  .الصفي ألفراد عينة الدراسة ازداد حتصيلهم الدراسي بينما تراجع تقديرهم لذوام

   
  مشكلة الدراسة -3

ذات  تبني من عرض الدراسات السابقة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بـني مفهـوم  
املتعلمني وحتصيلهم الدراسي، وأن العالقة اليت درست كانت بني مفهوم الـذات العـام   

أما العالقة بني كل بعد من أبعاد مفهوم الذات والتحصيل الدراسـي  . والتحصيل الدراسي
لذا فمشـكلة هـذه   . يف البيئات العربية أم األجنبيةأكانت سواء  يةفلم تدرس دراسة كاف
لكشف عن درجة العالقة بني كل بعد من أبعاد مفهوم الذات والتحصيل الدراسة تتحدد با

ومعرفة مدى اختالف هذه . التاسع والعاشر واحلادي عشر :وفالدراسي لدى تالميذ الصف
واستقصاء أثر كل مـن  . العالقة باختالف اجلنس واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل
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  .هوم الذات لديهماجلنس واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل يف مف

  
  
  أهمية الدراسة -4

لقد أصبح مقبوالً لدى كثري من أصحاب النظريات النفسية، والتربوية أن العوامل املؤثرة 
د مفهـوم  وداحلومن بني هذه العوامل و. ده عديدة ومتداخلةويف التحصيل الدراسي وحد

. ومسـتوى التحصـيل   ذات املتعلم الذي أكد أمهيته العديد من اآلراء، يف عملية الـتعلم 
ملعرفة االرتباط بـني مـتغريي مفهـوم الـذات      كثرية وأثارت مثل هذه اآلراء دراسات

والتحصيل الدراسي، خاصة بعد أن أصبح االهتمام باجلوانب االنفعالية ال يقل أمهية عـن  
عليـه  فمعرفة العالقة هذه ستكون أساساً تقوم . االهتمام باجلوانب املعرفية يف العملية التربوية

عن طريق تنمية  ه،إىل رفع مستوى التحصيل الدراسي وحتسين لتؤدي ،برامج التوجيه واإلرشاد
سواء  - السابقةولكن معظم الدراسات واألحباث . همستوى مفهوم الذات لدى التالميذ ورفع

تناولت عالقة مفهوم الذات العام بالتحصيل الدراسي ومل  -أكانت العربية منها أم األجنبية
لذا تتجلى . اول عالقة كل بعد من أبعاد مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي لدى املتعلمنيتتن

  :أمهية هذه الدراسة يف أا
اليت سعت إىل دراسة عالقـة   –يف حدود علم الباحث  –تعد من احملاوالت األوىل   .1

  .كل بعد من أبعاد مفهوم الذات فضالً عن مفهوم الذات العام بالتحصيل الدراسي
ىل معرفة مدى اختالف هذه العالقة بـاختالف اجلـنس واملسـتوى    إكما سعت   .2

  .الدراسي ومستوى التحصيل
3.  مل تكتف بذكر قيم معامالت االرتباط بـني   اوتتجلى أمهية هذه الدراسة أيضاً، بأ

ولت إىل ما يناظرها من درجات فيشر املعيارية وحساب اخلطأ املتغريات فقط بل ح
  .وق إلجراء املقارنة على أسس إحصائية سليمةاملعياري للفر

  
  أهداف الدراسة -5

  :دف هذه الدراسة إىل ما يلي

7



  إبراهيم عيسى. د ..…………...........................….         قياس أبعاد مفهوم الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي
  

  

  

 

 

درجة العالقة بني أبعاد مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لـدى تالميـذ    تعرف  .1
   .التاسع والعاشر واحلادي عشر، يف األردن وفالصف

ملستوى الدراسي ومسـتوى  معرفة مدى اختالف هذه العالقة باختالف اجلنس وا  .2
  .التحصيل لديهم

  .استقصاء أثر كل من اجلنس واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل يف مفهوم الذات لديهم  .3
  
  أسئلة الدراسة -6
  :التالية سئلةاول هذه الدراسة اإلجابة عن األحت
ميذ دالة إحصائياً بني درجات أبعاد مفهوم الذات لدى تال ارتباطيهعالقة  هناك هل  .1

التاسع والعاشر واحلادي عشر يف األردن، كما قيست مبقيـاس مفهـوم    وفالصف
  .لبيئة األردنية، وحتصيلهم الدراسي؟قنن على االذات امل

  ؟هل ختتلف هذه العالقة باختالف اجلنس واملستوى الدراسي، ومستوى التحصيل  .2
ـ   هناكهل   .3 دى تالميـذ  فروق دالة إحصائياً بني درجات أبعاد مفهوم الـذات ل

  :التاسع والعاشر واحلادي عشر ترجع إىل وفالصف
  .اجلنس  . أ 
  .يستوى الدراسامل  .ب
  .مستوى التحصيل الدراسي  .ج
  .التحصيل الدراسيمستوى ، ويالدراس املستوىتفاعل اجلنس و  .د

  
  فرضيات الدراسة -7

أما الفرضيات اليت حتاول هذه الدراسة التحقق من صحتها ميكن صوغها علـى  
  :لنحو التايلا

بني درجـات  ) α=0.05( عند املستوى ليس هناك عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً  .1
أبعاد مفهوم الذات لدى تالميذ الصفوف التاسع والعاشـر واحلـادي عشـر يف    
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األردن، كما قيست مبقياس مفهوم الذات املقنن على البيئة األردنية، وحتصـيلهم  

  .الدراسي
رتباطية السابقة لدى أفراد عينة الدراسة بـاختالف اجلـنس   ال ختتلف العالقة اإل  .2

  .واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل لديهم
بني درجات أبعاد مفهوم ) α=0.05( عند املستوى ليس هناك فروق دالة إحصائياً  .3

  :الذات لدى أفراد عينة الدراسة تعود إىل
  .اجلنس  . أ 
  .يستوى الدراسامل  .ب
  .دراسيمستوى التحصيل ال  .ج
  .التحصيل الدراسيمستوى ، ويالدراس املستوىتفاعل اجلنس و  .د

  
  حدود الدراسة -8

التاسع والعاشر واحلادي عشر يف مـدارس   وفاقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف
  .الذكور واإلناث يف مدينة اربد

  
  مصطلحات الدراسة -9
  مفهوم الذات -9-1

تراضي يتضـمن مجيـع اآلراء واألفكـار    مصطلح نفسي يستخدم للتعبري عن مفهوم اف
وقيس مفهوم الذات يف هـذه الدراسـة   . واملشاعر واالجتاهات اليت يكوا الفرد عن نفسه

  .بالدرجة اليت حصل عليها كل مفحوص مبقياس مفهوم الذات املستخدم يف هذه الدراسة
  التحصيل -9-2

حتصـيل الطلبـة   وحـدد  . مقدار ما يكتسبه الطالب من معارف ومهارات أكادمييـة 
  .املشاركني يف هذه الدراسة مبعدالم املدرسية يف اية العام الدراسي

  مستوى تحصيل الطالب -9-3
حسب مواقعهم يف توزيع درجـات  على حدد مستوى حتصيل الطلبة يف هذه الدراسة 
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  :املشاركني يف هذه الدراسة وفق التوزيع التايل
الطلبة املشاركني يف هذه الدراسـة مـن    هي جمموعة: جمموعة التحصيل العايل  . أ 

  ).75أي فوق املئني (وقعت درجام يف الربع الرابع من التوزيع 
هي جمموعة الطلبة الذين وقعت درجام بني املـئني  : جمموعة التحصيل املتوسط  .ب

  .أي بني الربع األول والربع الرابع 75واملئني  25
لطلبة الذين وقعت درجـام يف الربـع   هي جمموعة ا: جمموعة التحصيل املتدين  .ج

  .25األول من التوزيع أي دون املئني 
  هاوإجراءاتالدراسة طريقة  -10
  عينة الدراسة -10-1

طالبة من الصـفوف التاسـع والعاشـر،     350طالباً و 370شارك يف هذه الدراسة 
دينة اربـد،  وقد اختري هؤالء الطلبة اختياراً عشوائياً من عدة مدارس يف م. واحلادي عشر

توزيع أفراد ) 1(ويوضح اجلدول رقم . وكانت وحدة االختيار هي الصف الدراسي كامالً
  .حسب متغريات اجلنس واملستوى الدراسيعلى عينة الدراسة 

  
  )1(دول رقم اجل

  اجلنس واملستوى الدراسي: حسب متغرياتعلى توزيع أفراد عينة الدراسة 
  

            
  املستوى

 اجلنس
  اموع  احلادي عشر  العاشر  التاسع

  350 115 117 118  إناث
  370 123 123 124  ذكور
  720 238 240 242 اموع

  
  أداة الدراسة -10-2

ويتكون هـذا  . لبيئة األردنيةعلى ا قنناستخدم يف هذه الدراسة مقياس مفهوم الذات امل
مقياس متدرج مـن  كتبت على شكل مجل تقريرية، أمام كل منها  ةفقر 100املقياس من 
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ال ينطبق أبداً، ينطبق أحياناً، ينطبق غالباً، ينطبق دائماً، وتعطى قيم رقمية : أربع نقاط هي

ذا يكـون  و. هلذا التدرج على أن تعكس هذه القيم يف حالة الفقرات السالبة 4-1من 
مبتوسـط مقـداره    400واحلد األعلى  100ملقياس بااحلد األدىن لدرجات املفحوصني 

فقـرة   18وتتوزع فقرات هذا املقياس على سبعة أبعاد من مفهوم الذات، منـها  . 250
فقـرة   24فقرة لقياس بعد العالقات االجتماعية و 12لقياس بعد العالقات العائلية، منها 

 12فقرة لقياس بعد املظهر اخلارجي واخلصائص اجلسـمية، و  13لقياس بعد الشخصية، و
فقـرة   14فقرات لقياس بعد القلـق، و  7كري واألكادميي، وفقرة لقياس بعد الوضع الف

  ).1990عيسى، (لقياس بعد األخالق 
  

  هاثبات أداة الدراسة وصدق -10-3
لقد توافرت دالالت ثبات وصدق ملقياس مفهوم الذات املستخدم يف هـذه الدراسـة   

  .التربوية البحوثبشكل يربر استخدامه يف 
كانت قيمـة  وكرونباخ، ل استخدام معامل ألفا:  مهاالثبات بطريقتنيمن  تأكد الباحث

تراوحـت  و، وطريقة اإلعادة بفاصل زمين مقداره أربعـة أسـابيع،   0.96هذا املعامل 
  .0.85بقيمة وسيطية مقدارها  0.90 - 0.77معامالت ثبات اإلعادة من 

ـ  وى، أما ما يتعلق بصدق املقياس فقد توافر له عدة أنواع من الصدق، منها صدق احملت
والصدق املنطقي، والصدق التالزمي، والصدق التمييزي، فصدق احملتوى والصدق املنطقي 

قام باين املقياس ومطوره بتحديد حمتوى مفهوم  نيأثناء إجراءات بنائه حيف حتقق للمقياس 
ق اليت قيست ا هذه املكونات، وكذلك حتديد فقرات املقيـاس  ائالذات ومكوناته، والطر

حكـات  مبلمقياس من خالل ارتباطه لفر اأما الصدق التالزمي فقد تو. مهاغها وحتكيووص
لبيئـة األردنيـة،   على ا قنننيمن مقياس القلق، ومقياس مفهوم الذات امل كلٍوبالتحصيل، 

يف حالة حمك التحصيل، ومـن   0.63 - 0.33تراوحت قيم معامالت الصدق هذه من 
يف حالة مقيـاس مفهـوم    0.88 - 0.79يف حالة مقياس القلق، ومن  0.83 -0.74
أما  0.01وكانت مجيع قيم معامالت الصدق التالزمي هذه دالة مبستوى يقل عن . الذات

للفرق بني متوسط أداء ذوي ) ت(داللة الصدق التمييزي للمقياس فكانت قيمة اإلحصائي 
وى يقل دالة مبست) ت(كانت قيمة  إذمفهوم الذات العايل وأداء ذوي مفهوم الذات املتدين 
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  ).1990عيسى، ( 0.001عن 
  

  الدراسة إجراءات -11
عليها الدراسة، وكان مـن   طبقشعبة صفية من مدارس مدينة اربد لت مثاين عشرةاختري 

أداة الدراسة  تشعب من مدارس الذكور ومثلها من مدارس اإلناث، وطبق 9بني الشعب 
  .يف ظروف صفية عاديةو. يف غرف الصفوف اًمجاعي تطبيقاًعلى أفراد هذه العينة، 

نفسه على مجيع إجراءات التطبيق، وساعده يف ذلك طلبة ماجستري بوقد أشرف الباحث 
. طريقة إجراء تطبيـق املقيـاس  ب يتعلقالتربية جبامعة الريموك، بعد أن قدم هلم شرحاً كافياً 

ة عـن  فبعد أن كانت توزع كراسات املقياس على أفراد عينة الدراسة وقبل البدء باإلجاب
أن يسجلوا املعلومات الشخصية املطلوبة على الصـفحة   إليهمفقرات املقياس، كان يطلب 

هدف الدراسة، والكيفيـة الـيت   يوضح ألفراد العينة بعد ذلك واألوىل من كراسة املقياس 
فقرات املقياس بكل دقة وموضوعية ألمهية ذلك على نتائج البحث، وبعـدها   نجياب ا ع

إجراءات  انتهاءدقيقة، وبعد  30لإلجابة عن فقرات املقياس اليت تستغرق تتاح هلم الفرصة 
إلجابة عن أسئلة الدراسة، ومتـت  ااحلاسوب لتحليلها و إىلالتطبيق أدخلت مجيع البيانات 

عملية التصحيح بواسطة احلاسوب وفق برنامج خاص وضعه الباحث هلذا الغرض، وذلـك  
= ، ينطبق نادراً 1= ال ينطبق أبداً: على النحو التايل بإعطاء قيم رقمية لسلم تقدير الفقرات

على أن تعكس هذه القيم يف حالة الفقرات السالبة،  4= ، ينطبق دائما3ً= ، ينطبق غالبا2ً
مجيع فقرات املقيـاس، ولـذا    نوذا تساوي الدرجة الكلية للمفحوص جمموع درجاته ع

  .250توسط مقداره مب 400 -100تتراوح الدرجات الكلية للمفحوصني من 
درجات حتصيل أفراد عينة الدراسة فكانت معـدالم املدرسـية يف ايـة العـام      أما

الدراسي، وحدد مستوى التحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة بترتيـب معـدالم   
 تنازلياً واختيار األفراد الواقعني يف الربع األول ليشكلوا جمموعة التحصيل املتدين، واألفـراد 
الواقعني يف الربع الرابع ليشكلوا جمموعة التحصيل املرتفع، وبقية أفـراد عينـة الدراسـة    

  ).75واملئني  25ليشكلوا جمموعة التحصيل املتوسط أي من هم بني املئني 
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  الدراسة نتائج -12
ىل درجة العالقة بني أبعاد مفهوم الذات والتحصـيل  إكان اهلدف من هذه الدراسة التعرف 

التاسع والعاشر واحلادي عشر يف املدارس األردنيـة، ومـن مث    وفي لدى تالميذ الصفالدراس
  .استقصاء أثر كل من اجلنس واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل يف مفهوم الذات لديهم

ولإلجابة عن السؤال األول مـن أسـئلة الدراسـة    وللتحقق من صحة الفرضية األوىل 
بني أبعاد مفهوم الذات والتحصيل الدراسي حسـبت   واملتعلق بالكشف عن درجة العالقة

كل بعد من أبعاد مفهـوم   يفبريسون بني درجات أفراد عينة الدراسة لرتباط االمعامالت 
املدرسية، وللتحقق من صحة الفرضية الثانية ولإلجابة عن السؤال الثاين . الذات ومعدالم

حصيل الدراسي بـاختالف اجلـنس   املتعلق مبدى اختالف درجة عالقة مفهوم الذات بالت
معامالت االرتباط إىل درجات  ت، حولواملستوى الدراسي، ومستوى التحصيل الدراسي

مث حسب اخلطأ املعياري للفروق بني هذه الدرجات وذلـك  ). Fisher's Z(شر املعيارية يف
 وكان اخلطأ املعيـاري للفـروق  . 0.01أو  0.05لتقدير الفرق الدال بينهما على مستوى 

ـتوى   0.088 × 0.088أي  0.1725يسـاوي  ) α  =0.05(وكان الفرق الدال على مس
ــدال علــى مســتوى  ،1.96 أي  0.2270يســاوي ) α  =0.01(وأن الفــرق ال

0.088×2.58 Downie & Heath, 1974) .( واجلدول رقم)ن قـيم معـامالت   ) 2يبي
) Fisher's Z(ملعيارية  االرتباط بني أبعاد مفهوم الذات والتحصيل الدراسي، ودرجات فيشر

  .املناظرة هلا والفروق بينها، لدى عينة الذكور واإلناث وجلميع أفراد عينة الدراسة
  

  )2(دول رقم اجل
  متغري اجلنس وفقشر املناظرة يقيم معامالت ارتباط أبعاد مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي ودرجات ف

  
األبعاد

  
  اجلنس 

  
العالقات 
  العائلية

العالقات 
 االجتماعية

 الشخصية
املظهر 
  واجلسم

مفهوم الذات 
  ادميياألك

  القلق
البعد 
 األخالقي

  املقياس

  0.264  0.121 0.206- 0.392 0.152 0.157 0.210 0.246 ر  إناث
  0.270  122. 0.209- 0.414 0.152 0.158 0.213 0.251 ز  )350= ن(

  0.010  0.012 0.021 0.027 0.030 0.051 0.068 0.021 الفرق  
  0.254  0.132 0.186- 0.414 0.122 0.206 0.144 0.226 ر  ذكور

  0.260  0.134 0.188- 0.441 0.123 0.209 0.145 0.230 ز  )370= ن(
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  0.258  0.134 0.191- 0.400 0.139 0.174 0.177 0.236 ر  اموع
  0.264  0.135 0.193- 0.424 0.140 0.176 0.179 0.240 ز  )720= ن(

  .قيم فيشر املناظرة= ز  .الرتباطقيم معامالت ا= ر
  

اد مفهوم الذات مع املعـدالت  ـويتضح من هذا اجلدول أن قيم معامالت ارتباط أبع
  لعينة اإلناث، ومن 0.157بوسيط مقداره  0.392إىل  0.206-املدرسية تراوحت من 

إىل  0.191-ومـن  . لعينة الـذكور  0.158، بوسيط مقداره 0.414إىل  0.186-
أمـا معـامالت ارتبـاط    . جلميع أفراد عينة الدراسة 0.174مقداره بوسيط  0.400

 0.264قياس مفهوم الذات واملعدالت املدرسـية فكانـت   مبالدرجات الكلية املتحققة 
جلميع األفراد وأن قـيم معـامالت    0.258لعينة الذكور، و 0.254ة اإلناث، وـلعين

الذكور واإلنـاث وللعينـة    لدى) α  =0.05(االرتباط هذه دالة إحصائياً عند مستوى 
أيضاً أن الفروق يف قيم معامالت االرتباط بني عينـة  ) 2(رقم دول اجلويظهر من . جمتمعة

كل بعد من أبعاد مفهوم ذلك يف كان أ، سواء إحصائياً اإلناث مل تكن دالةعينة الذكور و
  .قياس مفهوم الذاتمبالدرجة الكلية املتحققة  يف مالذات أ

قيم معامالت االرتباط بني أبعاد مفهوم الذات والتحصيل ) 3(ل رقم دواجلكما يوضح 
املناظرة هلا، والفروق بينها، يف املستويات الدراسية ) Fisher's Z(درجات فيشر والدراسي، 

 0.231-وتراوحت قيم معامالت االرتباط مـن  ) التاسع، العاشر، واحلادي عشر(الثالثة 
 0.381إىل  0.224- ومـن . الصف التاسع يف 0.171وبوسيط مقداره  0.402إىل 

يف الصف العاشر، أما يف احلادي عشر، فتراوحت هذه القـيم   0.204بوسيط مقداره 
، وكانت قيم معـامالت ارتبـاط   0.167بوسيط مقداره  0.360إىل  0.180-من 

وأن  يف الصفوف الثالثة على التـوايل  0.248و 0.288و 0.261املقياس مع التحصيل 
، وكان اخلطـأ  )α  =0.05(امالت االرتباط هذه دالة إحصائيا عند مستوى مجيع قيم مع

=  α(والفرق الدال علـى مسـتوى   . 0.092املعياري للفروق بني الدرجات املعيارية 
=  α(، وأن الفرق الدال على مستوى 1.96× 0.092أي  0.1803يساوي ) 0.05
أن ) 3(رقـم   دولاجل، ويالحظ من 2.58×  0.092أي  0.2374يساوي ) 0.01

مسـتوى الداللـة    ىلإقيم الفروق بني معامالت االرتباط يف املستويات الثالثة مل تصـل  
  .اإلحصائية
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  )3(دول رقم اجل

  املستوى الدراسي وفقشر املناظرة يقيم معامالت ارتباط أبعاد مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي ودرجات ف
  

األبعاد
  

  املستوى الدراسي 
  

العالقات 
  العائلية

العالقات 
 االجتماعية

 الشخصية
املظهر 
  واجلسم

مفهوم 
الذات 

 ألكادمييا
  القلق

البعد 
 األخالقي

  املقياس

  0.261  0.133  0.231- 0.402 0.171  0.130 0.249 0.189  ر  التاسع

  0.267  0.134  0.235- 0.426 0.173  0.131 0.254 0.191  ز  )242=ن(

  0.029  0.026 0.007 0.025 0.023  0.073 0.016 0.107 الفرق  

  0.288  0.159  0.224- 0.381 0.149  0.201 0.234 0.289  ر  العاشر

  0.296  0.160  0.228- 0.150 0.150  0.204 0.238 0.298  ز  )242=ن(

  0.048  0.007 0.046 0.024 0.021  0.005 0.036 129 الفرق  

  0.243  0.165  0.180- 0.360 0.128  0.196 0.199 0.167  ر  احلادي عشر

  0.248  0.167  0.182- 0.377 0.129  0.199 0.202 0.169  ز  )238=ن(

  
  .شر املناظرةيقيم ف=ز     .قيم معامالت االرتباط=ر
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  )4(دول رقم اجل
  مستوى التحصيل وفققيم معامالت ارتباط أبعاد مفهوم الذات بالتحصيل الدراسي ودرجات فيشر املناظرة 

  
األبعاد

  
  مستوى التحصيل

العالقات   
  العائلية

العالقات 
املظهر  الشخصية  االجتماعية

  واجلسم
مفهوم

الذات 
 األكادميي

البعد   القلق
  املقياس األخالقي

  0.252  0.117 0.279- 0.324 0.170 0.244 0.168 0.140 ر  التحصيل العايل
  0.257  0.118 0.287- 0.336 0.172 0.249 0.170 0.140 ز  )182= ن(

ال  
فر
 ق

0.038 0.024 0.042 0.008 0.083 0.124 0.014  0.016  

  0.237  0.131 0.162- 0.248 0.178 0.203 0.201 0.177 ر  توسطاملتحصيل ال
  0.241  0.122 0.163- 0.253 0.180 0.206 0.204 0.179 ز  )356= ن(

ال  
فر
 ق

0.102 0.029 0.090 0.123 0.039 -0.001 0.025  0.071  

  0.168  0.156 0.161- 0.284 0.057 0.115 0.173 0.77 ز  تديناملتحصيل ال
  0.170  0.157 0.162- 0.292 0.057 0.116 0.175 0.77 ر  )182= ن(

  
  .قيم فيشر املناظرة=ز                                .قيم معامالت االرتباط=ر

  
قيم معامالت ارتباط أبعاد مفهوم الذات والتحصيل الدراسـي،  ) 4(رقم دول اجل يبني

، حتصيل عالٍ(ملناظرة والفروق بينها يف مستويات التحصيل الثالثة ودرجات فيشر املعيارية ا
قيم معامالت االرتباط من  تراوحهذا اجلدول  يف الحظوي). حتصيل متوسط، حتصيل متدن

 0.162-لذوي التحصيل العايل، ومن  0.168بوسيط مقداره  0.324إىل  0.279-
ـ  0.178بوسيط مقداره  0.248إىل  إىل  0.161-ط، ومـن  لذوي التحصيل املتوس

لذوي التحصيل املتدين، أمـا قـيم معـامالت ارتبـاط      0.11بوسيط مقداره  0.284
 0.168و  0.237و 0.252ملقياس الكلي والتحصـيل فكانـت   باالدرجات املتحققة 

، وأن قيم معامالت االرتباط هذه دالة إحصائيا عند مسـتوى  املستويات الثالثة على التوايل
)α  =0.05( يات التحصيل املختلفةيف مستو.  

 نـد والفرق الـدال ع  0.0916وكان اخلطأ املعياري للفروق بني الدرجات املعيارية 
=  α(مسـتوى   نـد ، بينما كان الفرق الـدال ع 0.1795يساوي ) α  =0.05( مستوى
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هذا اجلدول أن قيم الفروق بني معامالت االرتباط  يفويالحظ . 0.2363يساوي ) 0.01

  .مستوى الداللة اإلحصائية ىلإل الثالثة مل تصل يف مستويات التحصي
وللتحقق من صحة الفرضية الثالثة واإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة واملتعلق 

بني درجـات أبعـاد   ) α  =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى  عن وجود فروق بالكشف
 ىلإأو مستوى التحصيل، أو متغريات اجلنس، أو املستوى الدراسي،  ىلإمفهوم الذات تعزى 

قياس مفهـوم  مبأثرها املشترك، استخدم أسلوب حتليل التباين لدرجات املفحوصني املتحققة 
درجة كل بعد من أبعاد هـذا  باستخدم هذا األسلوب  إذالذات املستخدم يف هذه الدراسة، 

، وحسـبت  مبقياس مفهوم الذات املذكور آنفـاً الدرجة الكلية املتحققة باملقياس، وكذلك 
متغريات اجلـنس، واملسـتوى    وفقاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية هلذه الدرجات 

  ).7، 6، 5(ات األرقام واجلداول ذعلى النحو املبني يف الدراسي ومستوى التحصيل، 
  

  )5(دول رقم اجل
  اجلنس متغري وفققيم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات مفهوم الذات 

  
 األبعاد

  
  اجلنس

املتوسطات 
  واالحنرافات

العالقات 
  العائلية

العالقات 
  االجتماعية

الشخص
  ية

املظهر 
  واجلسم

مفهوم
الذات 
 األكادميي

  القلق
البعد 
 األخالقي

  املقياس

  337.79  54.00 19.72 38.30 44.93  72.34 45.88 62.63  س  إناث
  26.40  5.00 2.71 5.63 6.65 9.52 7.31 8.94  ع  

  337.99  51.84 20.10 38.81 44.39  74.90 45.55 62.4  س  ذكور
  37.97  5.79 2.88 5.98 6.41 8.88 7.21 8.94  ع  

  337.89  52.92 19.91 38.55 44.66  73.62 45.72 62.52  س  اموع
  37.17  5.51 2.81 5.81 6.53 9.78 7.26 8.94  ع  

  
  )6(دول رقم اجل

  متغري املستوى الدراسي وفقافات املعيارية لدرجات مفهوم الذات قيم املتوسطات احلسابية واالحنر
  

 األبعاد
  

  الصف

املتوسطات 
 واالحنرافات

العالقات 
  العائلية

العالقات 
 االجتماعية

 الشخصية
املظهر 
 واجلسم

مفهوم
الذات 
 األكادميي

  القلق
البعد 
  األخالقي

  املقياس

44.8  74.18 45.22 61.80  س  تاسع
0 

29.05 20.1
8 

52.62  337.7  
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  36.50  5.82 2.65 5.74  6.26 9.23 7.37 9.12  ع

  عاشر
45.6 75.15 47.19 64.60  س

0 
29.26 20.1

8 
53.71  345.7

0  
  35.27  4.89 2.84 5.54  6.02 9.59 6.80 37.68  ع

حادي 
  عشر

42.5 71.52 44.74 61.15  س
7 

37.35 19.5
4 

52.41  330.2
7  

  28.20  5.71 2.88 5.97  7.11 10.15 7.38 9.56  ع
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  )7(دول رقم اجل

  متغري مستوى التحصيل وفققيم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات مفهوم الذات 
  

 األبعاد
  
  الصف

املتوسطات 
  واالحنرافات

العالقا
ت 
 العائلية

العالقات 
 االجتماعية

الشخص
  ية

املظهر 
  واجلسم

مفهوم
الذات 
 األكادميي

  القلق
البعد 
  األخالقي

  املقياس

329.0  52.35 19.44 36.28 43.99 71.84 44.46 60.54  س   حتصيل
0  

26.21  5.86 2.72 5.57  6.72 9.24 7.22 9.37  ع  متدن  
337.3  52.81 19.91 38.13 44.55 73.97 45.84 62.09  س  حتصيل

2  
  27.04  5.44 2.84  5.8 6.5 9.73 7.19 8.88  ع  متوسط
348.0  53.69 20.29 41.59 45.54 74.74 46.74 65.27  س  حتصيل

7  
  36  2.25 2.76 4.77  6.25 10.21 7.29 8.22  ع  عالٍ

  
  )8(دول رقم اجل

  "العالقات العائلية"بعد  يفحتليل التباين لدرجات املفحوصني 
  

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات 
  احلرية

متوسط
جمموع 
 املربعات

  )ف(قيمة 
مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  غري دال  0.043 3.295  1 3.295  اجلنس
  0.001  7.317 557.102  2 1114.202  املستوى الدراسي
  0.001  11.449 871.675  2 1743.35  مستوى التحصيل

  غري دال  0.769 58.516  2 117.021 ملستوى الدراسيا× اجلنس
  غري دال  0.144 10.968  2 21.936 مستوى التحصيل× اجلنس

  غري دال  0.662 50.429  4 201.716 مستوى التحصيل× ملستوى الدراسيا
  غري دال  1.113 84.757  4 229.027 مستوى التحصيل×املستوى الدراسي× اجلنس
    76.148 702 53448.903  اخلطأ
     719 57453.832  الكلي

  
العالقـات  "بعـد   يفنتائج حتليل التباين لدرجات املفحوصني ) 8(دول رقم اجلويظهر 
متغري اجلنس، بينما كانت الفروق العائدة  ىلإا اجلدول فرق يعزى هذ ومل يظهر يف" العائلية

وللكشف عن اجتاه هذه الفـروق قورنـت   . للمستوى الدراسي ومستوى التحصيل دالة
متوسطات املستويات املختلفة هلذين املتغريين، وتبين أن الفروق كانت دالة بني متوسـط  
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وكذلك بني متوسط لصف العاشر ولصاحل ا) 64.60(والعاشر ) 61.80(الصف التاسع 
  ومل يكن الفرق داالً  ، ولصاحل الصف العاشر أيضاً)61.15(العاشر واحلادي عشر الصفني 

  
  ).6 رقم دولاجل(التاسع واحلادي عشر الصفني بني متوسط 

مـن  ) 65.27(وتبين أن الفروق كانت دالة أيضاً بني متوسط ذوي التحصيل العايل 
من جهـة  ) 60.54(، واملتدين )62.09(لتحصيل املتوسط جهة، وبني متوسطي ذوي ا

  ).7 رقم دولاجل(ولصاحل ذوي التحصيل العايلأخرى 
العالقـات  "بعـد   يفنتائج حتليل التباين لدرجات املفحوصني ) 9(ويبين اجلدول رقم 

 لـدى بينما كانت الفروق دالة . متغري اجلنس داالً ىلإمل يكن الفرق العائد و" االجتماعية
لتفاعل بينهما، وكذلك التفاعل بـني املـتغريات   استوى الدراسي ومستوى التحصيل، وملا

مستوى الداللة اإلحصائية، وبينت نتائج مقارنة إىل الثالثة أما التفاعالت األخرى فلم تصل 
ـ    ـروق الدالـاملتوسطات أن الف ) 45.22(ع ـة كانت بـني متوسـط الصـف التاس

العاشـر  الصـف  ، وكذلك بـني متوسـط   عاشرلصاحل الصف ال )47.19(ر ـوالعاش
، كما بينت )6 رقم دولاجل( لصاحل الصف العاشر )44.74(واحلادي عشر  )47.19(

نتائج هذا االختبار أيضاً أن الفروق كانت دالة بـني متوسـط ذوي التحصـيل املتـدين     
) 46.74(والعـايل  ) 45.84(من جهة، ومتوسطي ذوي التحصيل املتوسط ) 44.46(

  ).7 رقم دولاجل(أخرى من جهة 
  

  )9(دول رقم اجل
  "العالقات االجتماعية"بعد  يفحتليل التباين لدرجات املفحوصني 
  

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات 
  احلرية

متوسط
جمموع 
 املربعات

  )ف(قيمة 
مستوى الداللة 
  اإلحصائية

    0.272 12.674 1 13.674  اجلنس
  0.002  5.877 295.471 2 590.941  ملستوى الدراسيا

  0.05  3.135 157.556 2 215.112  مستوى التحصيل
    2.795 115.401 2 220.802 ملستوى الدراسيا× اجلنس
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    0.139 7.012  2 14.022 مستوى التحصيل× اجلنس

  0.009  3.409 171248  4 684.993 مستوى التحصيل× املستوى الدراسي
  0.016  3.085 155.110  4 620.443 مستوى التحصيل×وى الدراسياملست× اجلنس
    50.274 702 25292.130  اخلطأ
     719 27881.765  الكلي

  )10(دول رقم اجل
  "الشخصية"بعد  يفحتليل التباين لدرجات املفحوصني 

  

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات 
  احلرية

متوسط
جمموع 
 املربعات

  )ف(قيمة 
مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  0.001  12.678 1254.475  1 1254.475  اجلنس
  0.002  6.408 587.568  2 1175.126  املستوى الدراسي
  0.05  2.100 284.211  2 568.621  مستوى التحصيل

  غري دال  0.143 13.155  2 26.309 ملستوى الدراسيا× اجلنس
  غري دال  0.051 4.692  2 9.285 مستوى التحصيل× اجلنس

  غري دال  0.949 87.011  4 268.043 مستوى التحصيل× ستوى الدراسيامل
  غري دال  1.788 163.993  4 655.968 مستوى التحصيل×املستوى الدراسي× اجلنس
    91.713 702 64382.427  اخلطأ
     719 68743.244  الكلي

  
، "الشخصـية "بعد  يفنتائج حتليل التباين لدرجات املفحوصني ) 10(يبين اجلدول رقم 

. إحصائياً ملتغريات اجلنس، واملستوى الدراسي، ومستوى التحصيل دالة اًفروق اليت أظهرت
وبينـت نتـائج   . مستوى الداللة اإلحصائيةإىل أما التفاعالت بني هذه املتغريات فلم تصل 

مقارنة املتوسطات أن الفرق بني اجلنسني كان داالً لصاحل الذكور، وأن الفـروق العائـدة   
الصـف  و) 74.180(سطي الصف التاسـع  للمستوى الدراسي كانت دالة بني متو

 من جهة أخـرى ) 71.52(احلادي عشر  الصف من جهة، ومتوسط) 75.15( العاشر
، وكذلك بينت نتائج مقارنة املتوسطات أن الفروق العائـدة  لصاحل الصفني التاسع والعاشر

من جهـة وذوي  ) 71.84(ملستوى التحصيل كانت بني متوسط ذوي التحصيل املتدين 
لصاحل ذوي التحصـيل   من جهة أخرى) 73.97(واملتوسط ) 74.74(العايل  التحصيل

وذوي ) 73.97(، أما الفرق بني متوسـط ذوي التحصـيل املتوسـط    املتوسط والعايل
  .مستوى الداللة اإلحصائية ىلإمل يصل ) 74.74(التحصيل العايل 

املظهـر  "عـد  ب يفنتائج حتليل التباين لدرجات املفحوصـني  ) 11(ويبين اجلدول رقم 
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متغريي اجلـنس   ىلإهذا اجلدول فروق دالة إحصائياً تعزى  ومل تظهر يف" واخلصائص اجلسمية
ومستوى التحصيل، أما الفروق العائدة للمستوى الدراسي كانت دالـة إحصـائياً عنـد    

=  α(لتفاعل بني اجلـنس واملسـتوى الدراسـي    يف اوكذلك احلال ) α  =0.01( مستوى
مستوى الداللة اإلحصائية، وبينت نتائج مقارنة إىل اعالت األخرى فلم تصل أما التف). 0.023

) 45.60(والعاشر ) 44.80(كانت بني متوسطي الصف التاسع  املتوسطات أن الفروق الدالة
  .لصاحل الصفني التاسع والعاشر من جهة أخرى) 42.57(من جهة وبني متوسط احلادي عشر 

  
  )11(دول رقم اجل

  "املظهر واخلصائص اجلسمية"بعد  يفن لدرجات املفحوصني حتليل التباي
  

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات 
 احلرية

متوسط جمموع
 املربعات

  )ف(قيمة 
مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  غري دال  1.46 47.647 1 47.647  اجلنس
  0.008  4.847 201.561 2 403.122  املستوى الدراسي
  غري دال  1.421 59.094 2 118.188  مستوى التحصيل

  0.022  2.790 157.611 2 315.222 ملستوى الدراسيا× اجلنس
  غري دال  0.689 28.663 2 57.227 مستوى التحصيل× اجلنس

  غري دال  1.904 79.155 4 216.622 مستوى التحصيل× املستوى الدراسي
  غري دال  1.089 45.264 4 181.055 حصيلمستوى الت×املستوى الدراسي× اجلنس
    41.582 702 2919.949  اخلطأ
    42.677 719 20684.578  الكلي

  
فروقاً دالة يف بعد مفهوم الذات األكادميي مل تظهر نتائج حتليل التباين للدرجات املتحققة 

. ألثر املشترك بني متغريات اجلنس واملستوى الدراسي والتحصيلامتغري اجلنس أو  ىلإتعزى 
ومسـتوى  ) α  =0.05(عنـد املسـتوى   ة للمستوى الدراسي ولكن الفروق كانت دال

وبينـت  ). 12(دول رقم اجلمن هو واضح كما ). α =0.001(عند املستوى التحصيل 
) 29.05(التاسـع   نينتائج مقارنة املتوسطات أن الفروق الدالة كانت بني متوسطي الصف

 ة أخـرى من جه) 37.35(احلادي عشر الصف من جهة ومتوسط ) 29.26(والعاشر 
ج مقارنة املتوسـطات أن  ئ، أما مستوى التحصيل فقد بينت نتالصاحل الصف احلادي عشر

ومتوسط ذوي التحصـيل  ) 36.28(الفرق كان داالً بني متوسط ذوي التحصيل املتدين 
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، وكذلك بني متوسط ذوي التحصيل ولصاحل ذوي التحصيل املتوسط )38.13(املتوسط 
  .لصاحل ذوي التحصيل العايل )41.59(ل العايل وذوي التحصي) 38.13(املتوسط 
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  )12(دول رقم اجل
  "مفهوم الذات األكادميي"بعد  يفحتليل التباين لدرجات املفحوصني 

  

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات 
  احلرية

متوسط
جمموع 
 املربعات

  )ف(قيمة 
مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  غري دال  2.447 73.614 1 73.614  اجلنس
  0.05  2.000 90.118 2 18.226  املستوى الدراسي
  0.001  37.141 1117.187 2 2234.275  مستوى التحصيل

  غري دال  1.274 38.222 2 76.664 ملستوى الدراسيا× اجلنس
  غري دال  0.025 1.045 2 2.089 مستوى التحصيل× اجلنس

  غري دال  0.456 12.716 4 54.865 يلمستوى التحص× املستوى الدراسي
  غري دال  1.707 51.248 4 205.293 مستوى التحصيل×املستوى الدراسي× اجلنس
    20.079 702 51115.502  اخلطأ
     719 24272.994  الكلي

  
تعزى إحصائياً فروقاً دالة " القلق"بعد  يفنتائج حتليل التباين للدرجات املتحققة  أظهرت

ومل تكن هـذه  ) α  =0.021(صيل ومستوى التح) α  =0.05(ملستوى الدراسي إىل ا
  .متغري اجلنس لدىالفروق دالة 

  
  )13(دول رقم اجل

  "القلق"بعد  يفحتليل التباين لدرجات املفحوصني 
  

  مصدر التباين
جمموع 
  املربعات

درجات 
  احلرية

متوسط
جمموع 
 املربعات

  )ف(قيمة 
مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  غري دال  1.960 9.215 1 9.215  اجلنس
  0.05  3.069 22.645 2 47.290  املستوى الدراسي
  0.021  3.903 20.062 2 60.126  مستوى التحصيل

  غري دال  1.285 10.668 2 21.227 ملستوى الدراسيا× اجلنس
  غري دال  1.287 10.682 2 21.264 مستوى التحصيل× اجلنس

  غري دال  1.805 12.905 4 55.619 مستوى التحصيل× املستوى الدراسي
  دالغري   0.446 3.438 4 12.752 مستوى التحصيل×املستوى الدراسي× اجلنس
    7.703 702 5407.642  اخلطأ
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     719 566.211  الكلي

  
كما يظهر ذلك يف . مستوى الداللة اإلحصائية ىلإمل تصل التفاعالت بني هذه املتغريات 

االً بني متوسط الصف وبينت نتائج مقارنة املتوسطات أن الفرق كان د). 13(دول رقم اجل
. لصاحل الصف العاشـر فقط  )19.54(احلادي عشر الصف ومتوسط ) 20.18(العاشر 

) 20.29(داالً بني متوسط ذوي التحصيل العـايل   فيه الفرق  فكانستوى التحصيل مأما 
  .لصاحل ذوي التحصيل العايل )19.44(ومتوسط ذوي التحصيل املتدين 

وجود فـروق دالـة   " األخالقي"البعد  يفدرجات املتحققة للوبينت نتائج حتليل التباين 
دول اجلكل من متغريي اجلنس واملستوى الدراسي فقط يتضح ذلك من  ىلإتعزى إحصائياً 

ائد ملتغري اجلنس كان داالً ـطات أن الفرق العـة املتوسـوبينت نتائج مقارن). 14(رقم 
) 51.84(متوسط أداء الذكور كان  إذ. لصاحل اإلناث) α  =0.001(عند املسـتوى 

وبينت نتائج هذه املقارنات أيضـاً أن الفـرق   ). 54.00(بينما كان متوسط أداء اإلناث 
ـ الصـف و) 52.62(كان داالً بني متوسطي الصف التاسع  ) 52.41(ر ـاحلادي عش

، لصاحل الصف العاشـر  من جهة أخرى) 53.71(العاشر الصف من جهة، ومتوسط أداء 
 ىلإلم تصـل الفـروق فيهـا    فى التحصيل والتفاعالت بني هذه املتغريات مستو لدى أما

  .مستوى الداللة اإلحصائية
ـ  املقياسبالدرجة الكلية املتحققة  يفاملفحوصني  مل تظهر نتائج حتليل التباين ألداء  اًفروق

الدراسي، ومسـتوى  بينما كانت الفروق دالة لدى املستوى . متغري اجلنس ىلإدالة تعزى 
مستوى الداللة اإلحصائية  ىلإأما التفاعالت بني هذه املتغريات مجيعاً فلم تصل . صيلالتح

روق كانت ـت نتائج مقارنة املتوسطات أن الفـوبين). 15(دول رقم اجلكما يتضح من 
ـ  )345.70(ر ـط الصف العاشـدالة بني متوس ـ ـ، وكل مـن متوس ف ـطي الص

، وأن لصاحل الصف العاشـر  )330.27(احلادي عشر الصف ، و)337.70(ع ـالتاس
ـ ط احلادي عـ، ومتوس)337.7(الفرق بني متوسط الصف التاسع  ) 330.27(ر ـش

  ).6 رقم دولاجل( ولصاحل الصف التاسع كان داالً أيضاً
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  )14(دول رقم اجل
  "األخالقي" البعد  يفحتليل التباين لدرجات املفحوصني 

  

درجات  جمموع املربعات  مصدر التباين
  احلرية

موعمتوسط جم
مستوى الداللة   )ف(قيمة  املربعات

  اإلحصائية
  0.001  28.419 825.319  1 825.319  اجلنس

  0.039 3.273 95.032  2 190.046  املستوى الدراسي
   1.788 51.937  2 103.874  مستوى التحصيل

   0.808 23.451  2 46.902 ملستوى الدراسيا× اجلنس
   0.092 2.672  2 5.343 وى التحصيلمست× اجلنس

   1.117 22.430  4 12.722 مستوى التحصيل× املستوى الدراسي
   1.199 24.830  4 139.220 مستوى التحصيل×املستوى الدراسي× اجلنس
    29.041 702 20386.534  اخلطأ
     719 21867  الكلي
  

بـني  إحصـائياً  أن الفروق كانت دالة مستوى التحصيل بينت نتائج مقارنة متوسطات 
لصـاحل  ) 337.32(والتحصيل املتوسط ) 329.000(وسطي ذوي التحصيل املتدين مت

، )337.32(وكذلك بني متوسط ذوي التحصـيل املتوسـط    ،املتوسطذوي التحصيل 
  ).7 رقم دولاجل( لصاحل ذوي التحصيل العايل )348.07(العايل ذوي التحصيل و

هذه النتائج أشارت إىل وجـود   نإ :وتلخيصاً لنتائج حتليل التباين السابقة ميكن القول
بعدين من أبعاد مفهوم الـذات مهـا بعـد    يف متغري اجلنس  ىلإفروق دالة إحصائياً تعزى 

بعد الشخصية داالً لصاحل الذكور، بينمـا   يفوكان الفرق " البعد األخالقي"، و"الشخصية"
  .البعد األخالقي داالً لصاحل اإلناث يفكان الفرق 

  
  )15(دول رقم اجل

  قياس مفهوم الذاتمبحتليل التباين لدرجات املفحوصني 

درجات  جمموع املربعات  مصدر التباين
 احلرية

متوسط جمموع
 املربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

0.05 68.221 1 68.221  اجلنس
2 

  

6.71 8814.719 2 17629.438  املستوى الدراسي
8 

0.001  

8.52 11187.588 2 22275.177  مستوى التحصيل
7 

0.001  

1.51 1984.921 2 2969.842 ملستوى الدراسيا× اجلنس
3 
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0.11 147.648 2 295.296 مستوى التحصيل× اجلنس

2 
  

1.70 222.243 4 8921.372 مستوى التحصيل× املستوى الدراسي
0 

  

1.77 2222.400 4 9222.601 مستوى التحصيل×املستوى الدراسي× اجلنس
8 

  

    1312.064 702  921.69.245  اخلطأ
     719 192535.550  الكلي

الدرجة بمجيع أبعاد مفهوم الذات، و يفالفروق العائدة للمستوى الدراسي، دالة  كانت
املقياس، وكانت الفروق الدالة كما أوضحتها نتائج مقارنة املتوسطات بني بالكلية املتحققة 

جهة أخرى، لصاحل الصـف   الصف العاشر من جهة، والصفني التاسع واحلادي عشر من
الدرجة الكلية بأبعاد العالقات العائلية والعالقات االجتماعية والبعد األخالقي و يفالعاشر، 
أبعاد الشخصية واملظهر واخلصـائص اجلسـمية،    يفملقياس، أما داللة الفروق بااملتحققة 

بعد  يففرق داالً ومفهوم الذات األكادميي، فكانت لصاحل الصفني التاسع والعاشر، وكان ال
  .القلق بني الصفني العاشر واحلادي عشر فقط، لصاحل الصف العاشر

 فضالً عـن مخسة أبعاد ملفهوم الذات  يفدالة  لالفروق العائدة ملستوى التحصي وكانت
بعد العالقات العائلية كانت الفروق دالة بني متوسطي  يف. املقياسبلدرجة الكلية املتحققة ا

املتوسط من جهة ومتوسط ذوي التحصيل العـايل  ذوي التحصيل تدين وذوي التحصيل امل
بعدي العالقات االجتماعية والشخصية  يفأما . من جهة أخرى لصاحل ذوي التحصيل العايل

فقد كانت الفروق دالة بني متوسط ذوي التحصيل املتدين من جهـة، ومتوسـطي ذوي   
 يفأمـا  . التحصيل املتوسط والعايلالتحصيل املتوسط والعايل من جهة أخرى، لصاحل ذوي 

وذوي بعد مفهوم الذات األكادميي فكان الفرق داالً بني متوسط ذوي التحصيل املتـدين  
املتوسط لصاحل ذوي التحصيل املتوسط، وكذلك بني متوسط ذوي التحصـيل  التحصيل 
كان الفرق بعد القلق ف يفالعايل، لصاحل ذوي التحصيل العايل، أما ذوي التحصيل املتوسط و

داالً بني متوسط ذوي التحصيل املتدين، وذوي التحصيل العـايل فقـط، ولصـاحل ذوي    
  .التحصيل العايل

كان الفرق داالً بني متوسـط   ،قياس مفهوم الذات العاممبالدرجة الكلية املتحققة  ويف
املتوسط، لصاحل ذوي التحصيل املتوسط، وكذلك ذوي التحصيل ذوي التحصيل املتدين و

العايل، لصاحل ذوي التحصيل العايل، ذوي التحصيل متوسط ذوي التحصيل املتوسط و بني
  .النتائجهذه وفيما يلي مناقشة 

27



  إبراهيم عيسى. د ..…………...........................….         قياس أبعاد مفهوم الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي
  

  

  

 

 

  
  مناقشة النتائج -13

بني ) α  =0.01(عند مستوى دالة إحصائياً  ارتباطيهنتائج هذه الدراسة عالقة  أظهرت
للعالقة االرتباطية بني هذين  وهذا يتفق مع النمط العام. مفهوم الذات والتحصيل الدراسي

وهذه النتيجة جاءت لتمكن الباحث من رفض الفرضية القائلة بعدم وجود عالقة  املتغريين
بني درجات أبعـاد مفهـوم الـذات     )α  =0.05(ارتباطيه دالة إحصائياً عند مستوى 

، وخـوج والصـياد   1985حسني، (والتحصيل الدراسي، وهي تتفق مع نتائج دراسات 
 ;Bross, 1980; Bulbul, 1980; Cantrell, 1980(، وكذلك مع دراسات )1985 وشامي،

Fargan; Litwaek, 1980; Savicky, 1980; Schnee, 1977( نت النتائج أن قيم معامالتوبي ،
التحصيل ال ختتلف باختالف اجلنس أو املستوى الدراسي أو مستوى بارتباط مفهوم الذات 

وهذه النتائج جعلت الباحث يفشـل يف   ،)4، 3، 2( رقامذوات األ ولاديف اجلالتحصيل 
رفض الفرضية الثانية والقائلة بعدم اختالف العالقة االرتباطية بني مفهوم الذات والتحصيل 
الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة باختالف اجلنس واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل 

اليت بينت أن العالقة ) Rubin, 1978(بن لديهم، وهذه النتيجة تتعارض مع نتيجة دراسة رو
كما بينت النتـائج   بني مفهوم الذات الدراسي والتحصيل تزداد بزيادة املستوى الدراسي،

التحصيل أعلى من ارتباط مفهوم الـذات العـام   بأيضاً أن ارتباط مفهوم الذات األكادميي 
ختالف التقييم ألبعاد مفهوم ا ىلإويعود هذا االختالف بينهما . التحصيلب) املقياس الكلي(

الذات املختلفة من قبل املستجيبني، ومثل هذه النتيجة جتعـل مـن دور مفهـوم الـذات     
  .األكادميي يف رفع مستوى التحصيل لدى التالميذ أكثر أمهية من دور مفهوم الذات العام

فإذا أريد رفع مستوى التحصيل عن طريق رفع مستوى مفهوم الذات، أو العكس فـإن  
الهتمام جيب أن يكون مبفهوم الذات األكادميي أكثر من االهتمام مبفهوم الذات العام هلذا ا

ـ برفع مستوى التحصيل وحتسينه  ىلإفالربامج اإلرشادية اليت تسعى . الغرض رفـع   ةطريق
رفـع   ىلإمستوى مفهوم الذات األكادميي أكثر فعالية من الربامج اإلرشادية اليت تسـعى  

ومع التسليم بوجـود  . رفع مستوى مفهوم الذات العام ةطريقبسينه مستوى التحصيل وحت
العالقة االرتباطية بني مفهوم الذات والتحصيل الدراسي، هناك سؤال يفرض نفسه وهـو  

28



  2006 -  الثانيالعدد  -  الرابعالمجلد ... ………………….....              مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
ن هناك تفاعالً مسـتمراً بـني   إ :أيهما السبب وأيهما النتيجة؟ إن أفضل ما ميكن أن يقال

ن العالقـة  إمنهما يؤثر يف اآلخر ويعـززه، و  ن كالًإمفهوم الذات والتحصيل الدراسي، و
  .بينهما ميكن أن توصف بأا عالقة دينامية يندمج فيها السبب والنتيجة

دالة إحصائياً بني درجات مفهوم الذات لدى تالميذ  اًنتائج هذه الدراسة فروقوأظهرت 
، وهـذه  متغريات اجلنس، واملستوى الدراسي، ومستوى التحصيل ىلإعينة الدراسة تعزى 

النتائج جاءت لتمكن الباحث من رفض الفرضية الثالثة والقائلة بعدم وجود فروق إحصائية 
بني درجات مفهوم الذات لدى أفراد عينة الدراسة تعود  )α  =0.05(دالة عند املستوى 

إىل اجلنس واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
  ).1985حسني، (

 يفمتغري اجلنس بني متوسطي أداء الذكور واإلنـاث  يف  تبين وجود فروق دالة إحصائياً
بعد الشخصية لصاحل الذكور، بينمـا   يف، وكان الفرق "البعد األخالقي"و" الشخصية"بعد 

الدرجـة  ببقية أبعاد مفهوم الذات و يفأما . لصاحل اإلناث" البعد األخالقي" يفكان الفرق 
مستوى الداللـة اإلحصـائية،    ىلإاملقياس فلم تصل الفروق بني اجلنسني بملتحققة الكلية ا

بعد الشخصية لصاحل الذكور بأن عبارات هذا البعد تتحدث  يفوميكن تفسري داللة الفرق 
عن قوة الشخصية، وحتمل املسؤولية، والقدرة على مواجهة املشكالت، والثقـة بـالنفس   

لية وكلها عبارات ميكن أن يعطي الذكور تقديرات ألنفسـهم  ، واالستقاليهاواالعتماد عل
فعل اإلناث، فدور الذكور يف اتمع، واملكانة االجتماعية اليت يوليها اتمع ييها أعلى مما ف

 يففعل اإلناث يأعلى مما  تقديراًللذكور من األسباب اليت تؤدي إىل تقدير الذكور ألنفسهم 
تدرك أن دورها أقل أمهية ومكانة من دور الذكر يف جمتمعنـا،  مثل هذه العبارات، واألنثى 

وهي تدرك نظرة اتمع إليها وتقدير اتمع لدورها، فتتقبل هذا التقدير ويصبح تقـديرها  
  .لذاا متأثراً بنظرة اتمع وتقديره هلا

دور  وهنا تربز أمهية دور الوالدين واملدرسات واملرشدات يف املدارس يف توضيح أمهيـة 
األنثى ومهامها اجلسام يف اتمع، وأن دورها ال يقل أمهية عن دور الذكر يف بنـاء هـذا   

أفضـل   تقييماًاتمع، ففهمها لدورها وازدياد أمهيته يف نظرها وإعادة تقييمها هلذا الدور 
سنوات املراهقة سنوات إعـادة تقيـيم    وتعديؤدي إىل رفع مستوى مفهوم الذات لديها، 

تقيـيمهن   فإنن املراهقات يتقدمن نسبياً على املراهقني من ناحية تطورية، لذا وألللذات، 
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لذكور ألنفسهم، مما يؤدي إىل تـدين  األنفسهن أكثر جدية وموضوعية من تقييم املراهقني 
البعد األخالقي لصاحل اإلناث فـيمكن   يفدرجات مفهوم الذات لديهن، أما داللة الفرق 

البعد حتمل مسات وخصائص مرغوبة اجتماعياً، كالصدق واألمانة  تفسريه بأن عبارات هذا
واالحتشام، واالبتعاد عن احملرمات والوفاء بالوعد والقيام مبا هو صحيح ومقبول من ناحية 

إعطاء الشخص لنفسه تقديرات أعلـى  (املرغوبية االجتماعية  تؤديميكن أن  إذاجتماعية، 
ا، وإن اإلناث ميكن أن يكن أكثر تأثراً من الذكور ـذا  دوراً كبرياً يف تقييمه) من واقعها

العامل فينعكس ذلك على تقديران لذوان، فمعايري اتمع وعاداته، وتقاليده اليت تتطلب 
من اإلناث التمسك باجلوانب األخالقية أكثر من الذكور، وجتعل األنثى أكثر حساسية عند 

ا للمبالغة عند القيام ذا التقدير، أما عدم وجود فـرق  هذا البعد، مما يدفعه يفتقدير ذاا 
 ىلإاملقياس فريجع بالدرجة الكلية املتحققة  يفدال إحصائياً بني متوسطي الذكور واإلناث 

فضالً بعض أبعاد مفهوم الذات،  يفعدم وجود فروق بني درجات املفحوصني من اجلنسني 
البعد (بعد آخر  يف، وتفوق اإلناث )لشخصيةبعد ا(واحد من األبعاد  يفتفوق الذكور  عن

الدرجة الكلية املتحققة  يفمما جعل احملصلة النهائية عدم وجود فرق دال إحصائياً ) األخالقي
  .متغري اجلنس ىلإاملقياس يعزى ب

مفهوم الـذات وأبعـاده،    يفوفيما يتعلق باملستوى الدراسي مل يأخذ تأثريه منطاً متسقاً 
وم الذات على أبعاد، العالقات العائلية واالجتماعية، والبعد األخالقي فزادت درجات مفه

ومفهوم الذات العام يف الصف العاشر، عما كانت عليه يف الصف التاسع، ومل حتصل زيادة 
كذلك تدنت . أبعاد الشخصية، واملظهر واخلصائص اجلسمية، والبعد األكادميي، والقلق يف

العاشـر،  الصف ت يف الصف احلادي عشر عما كانت عليه يف درجات مجيع أبعاد مفهوم الذا
مفهوم الذات وأبعـاده، وقـد    يفومثل هذه النتائج تشري إىل عدم اتساق أثر املستوى الدراسي 

 عومتعارضة م )Rubin, 1978(كدراسة روبن  جاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج بعض الدراسات
وقد يفسر اختالف نتـائج هـذه    ،)Black, 1974(كدراسـة بـالك  ات أخرىـنتائج دراس
يف ضوء اختالف أدوات القياس املستعملة، واختالف جمتمعـات الدراسـات،    الدراسات

  .وبيئات املفحوصني وأعمارهم
ويفسر تراجع مفهوم الذات بأبعاده املختلفة يف الصف احلادي عشر بأن أفـراد عينـة   
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جتماعية، وأكثر واقعية وموضوعية يف تقيـيم  الدراسة أصبحوا أقل تأثراً بعامل املرغوبية اال

ذوام مما أدى إىل هذا التراجع، لذا يرى الباحث انه البد من إجراء العديد من الدراسات 
إعادة تقييم املـراهقني  إىل لتحقق من أن هذا التراجع أمر طبيعي، يف هذا املستوى، يعود ل

وليس تدهوراً يف مفهوم الذات لديهم  أكثر جدية وموضوعية يف هذا السن، تقييماً لذوام 
  .يستحق املعاجلة من قبل الوالدين واملربني واملرشدين

مسـتوى   ىلإمبستوى التحصيل فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى  أظهرت النتائج املتعلقة
مفهوم الـذات  عن  فضالًعلى مخسة أبعاد ملفهوم الذات، ) ، متوسط، متدنعالٍ(التحصيل 

تفسري هذه النتيجة من خالل معرفتنا بكيفية تكوين مفهوم الذات وطبيعتـه  وميكن . العام
مفهوم الذات من تقوميات اآلخرين، ومن خالل اخلـربات واملواقـف   يتكون االجتماعية، 

  .املختلفة اليت مير ا الفرد
 تتوسع بيئته االجتماعية بعد الذهاب إليهاإذ ماً يف حياة التلميذ، مهاملدرسة دوراً تؤدي 

املدرسة تسهم بدخول عناصر جديدة من ذوي األمهية يف حياته كاملعلمني ومجاعة الرفاق، 
بعناصرها اجلديدة يف تطوير مهارات جديدة لدى التلميذ، وتوفر له حميطاً جديداً يقارن فيه 

 كوناخلربات املدرسية من املصادر الرئيسية اليت ت دوتع. نفسه ويدرك فيه تقييم اآلخرين له
مير التلميذ خبربات وظروف ومواقف وعالقات جديدة يبدأ يف تكوين حني الذات،  مفهوم

صورة جديدة عن قدراته اجلسمية والعقلية ومساته االجتماعية واالنفعالية متـأثراً يف ذلـك   
باألوصاف اليت يصفها اآلخرون لذاته، فالتلميذ املتفوق الذي حيرز جناحات متكررة وحيقق 

الثناء والتقدير على الدوام وما يتبع ذلك من ثقة بـالنفس وشـعور    درجات عالية ويتلقى
  .بالقدرة العالية، تنمو عنده اجتاهات إجيابية عن ذاته

ىل إتكرار الفشل املدرسي والتحصيل املتدين من اخلربات املؤملة اليت ينتقل أثرهـا   ويعد
ساعد على تنميـة  ة، مما يييشعر صاحبها بالعجز وعدم الكفا. مواقف أخرى غري مدرسية

مفاهيم سلبية عن الذات، وهذا ما يفسر اختالف تقدير مفهوم الذات باختالف مستويات 
وهنا تتضح أمهية مساعدة التالميذ على تنمية اإلحساس لديهم باالقتـدار  . التحصيل الثالثة

يسـاعدهم علـى ذلـك     تقدمياًة يف التحصيل وذلك بتقدمي املوضوعات الدراسية يوالكفا
  .دهم بالفرص اليت حتقق خربات النجاح واإلجناز البناء لديهمتزويبو

تضح مما سبق وجود العالقة االرتباطية الدالة بني مفهوم الذات والتحصيل الدراسـي،  ي
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لذا فإنه مـن  . وأمهية مستوى التحصيل يف تكوين مفهوم ذات إجيايب أو سليب لدى التالميذ
أفضل مما يعطى له يف الوقـت   زيادةعملية التربوية املفيد زيادة االهتمام مبفهوم الذات يف ال

  .احلاضر
  

  المقترحات -14
  :ويف اية هذا التقرير يقترح الباحث مايلي

إجراء املزيد من الدراسات املستقبلية يتناول فيها معدوها عالقة مفهوم الـذات    .1
ت وأبعاده املختلفة بالتحصيل الدراسي مع ضبط متغري الذكاء لدى أفراد عينـا 

  .هذه الدراسات
ضرورة إجراء دراسات تشمل عيناا أفرادا من مستويات عمرية أو صـفية خمتلفـة     .2

  .لتعطي صورة أوضح للعالقة بني متغريي مفهوم الذات والتحصيل الدراسي
ضرورة إجراء دراسات تتناول عالقة مفهوم ذات املدرسني واجتاهام مبفهـوم ذات    .3

لهم الدراسي، وذلك ألمهية األثر البالغ لدور مفهـوم  تالميذهم وعالقة ذلك بتحصي
  .ذات املدرسني واجتاهام يف مفهوم ذات تالميذهم
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  )1(ملحق رقم 
  مقياس مفهوم الذات

  :كل عبارة من العبارات التاليةحتت الدرجة اليت تنطبق عليك مقابل ) ×(ضع إشارة 

  العبارة الرقم
ال 

ينطبق 
  أبداً

ينطبق 
  أحياناً

ينطبق 
  غالباً

ينطبق 
  دائماً

          أشعر بوجود عيوب يف جسمي   .1
          ين الناس شخصاً مؤدباًديع   .2
          أشعر بأين تافه وعدمي األخالق   .3
          إن أصدقائي يعجبون بأفكاري   .4
5.   نفسي شخصاً صادقاً أعد          
          أحس أن أهلي يثقون يب   .6
          استسلم لألمور بسرعة   .7
          أنا شخص المع يف صفي   .8
          أشعر بأين قوي الشخصية   .9

          أنا شخص متردد  .10
          أنا غري راض عن نفسي  .11
          أشعر بأن صحيت سليمة  .12
          أقوم بسرقة بعض األشياء  .13
          أهتم بأسريت  .14
          عدأشعر بأنه جيب الوفاء بالو  .15
          أكتم أسرار اآلخرين  .16
17.  لست جيداً، بشكل كاف على أنين يصر والدي          
          أنا جمتهد ومثابر  .18
          أنا شخص صبور  .19
          أنا غري متزن  .20
          أشعر بالراحة النفسية  .21
          أنا متفائل يف معظم أوقايت  .22
          أشعر بأن مظهري يزعجين  .23
          أنا قادر على حتمل املسؤولية  .24
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  العبارة الرقم
ال 

ينطبق 
  أبداً

ينطبق 
  أحياناً

ينطبق 
  غالباً

ينطبق 
  دائماً

          أنا متسرع يف اختاذ القرارات  .25
          أكون كسوالً يف أغلب األحيان  .26
          أكره الدراسة  .27
          نفسي فاضالً وعفيفاً دأع  .28
          أنا شخص جرئ  .29
          أعامل اآلخرين معاملة حسنة  .30
          أقوم بأعمال سيئة أحياناً  .31
          أشعر بالرضا عن طول قاميت  .32
          أحسن معامالت أهلي  .33
          أعترب نفسي نشيطاً  .34
          اعترب نفسي شخصاً مهمالً  .35
          مل أكن جيداً من وجهة نظر اآلخرين  .36
          أشعر بعدم الرضا عن بنية جسمي  .37
          أنا شخص حمتشم ومهذب  .38
          أنا متدين كما أرغب أن أكون  .39
          اعترب نفسي سيئ األخالق  .40
          أعترب نفسي إنساناً متفوقاً  .41
          ام نوماً هادئاً يف معظم أوقايتأن  .42
          الفراغ تأحسن استغالل أوقا  .43
          لدي الثقة بالنفس  .44
          أشعر بأين شخص مريض  .45
          أجلأ إىل الكذب أحياناً  .46
          أنا صريح  .47
          يعاملين أهلي معاملة حسنة  .48
          يصفين أصدقائي بأين شخص ودود  .49
          أفكر قبل القيام بالعمل  .50
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  العبارة الرقم
ال 

ينطبق 
  أبداً

ينطبق 
  أحياناً

ينطبق 
  غالباً

ينطبق 
  دائماً

          أنا اتكايل واعتمد على غريي  .51
          أنا مستقل يف رأيي  .52
          أشعر أين قوي اجلسم  .53
          أن أهلي يسيئون فهمي  .54
          يعتربين الناس شخصاً اجتماعياً  .55
          أنا حمبوب من قبل أهلي  .56
          ابتعد عن احملرمات  .57
          أنا شخص متفائل  .58
          أتلعثم أثناء الكالم  .59
           يف كل األحوالأنا خملص لديين  .60
          اعترب نفسي شخصاً ذكياً  .61
          يعتقد والدي بأين فاشل  .62
          اعتمد على نفسي دائماً  .63
          عن عالقايت بأسريت أنا راضٍ  .64
          أعمل ما هو صحيح ومقبول من ناحية أخالقية  .65
          أحب مساعدة اآلخرين  .66
          اعترب نفسي خملصاً يف عملي  .67
          ات العائلية يف املرتلأسر يف اجللس  .68
          أشعر أين غري حمبوب من أهلي  .69
          يعتربين أهلي شخصاً مهماً  .70
          اعترب نفسي شخصاً أميناً  .71
          أعمل واجبايت املدرسية بشكل جيد  .72
          أنا شخص طموح  .73
          اعترب نفسي واسع املعرفة  .74
          أشعر بثقة اآلخرين يب  .75
76.  نفسي كثري القلق أحس          
          أتشاجر مع أفراد أسريت  .77
          أنا قليل املشاركة يف احلديث وإبداء الرأي  .78
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  العبارة الرقم
ال 

ينطبق 
  أبداً

ينطبق 
  أحياناً

ينطبق 
  غالباً

ينطبق 
  دائماً

          إن سلوكي جيد يف املدرسة  .79
          أنا متشائم يف معظم األوقات  .80
          أجد صعوبة يف إطاعة والدي  .81
          أهلي ال يثقون يب كما أرغب  .82
          يعتربين أصدقائي خملصاً هلم  .83
          لأرى أن شعري مجي  .84
85.  أنا شخص متأن          
          أعترب نفسي أنيقاً كما أرغب  .86
          أثق بأسريت  .87
          حنن أسرة سعيدة  .88
          لدي الرغبة يف تغيري بعض أعضاء جسمي  .89
          أنا قادر على ضبط نفسي  .90
          أنا ذو شعبية ينب زمالئي  .91
          أعترب أن عيوين مجيلة  .92
          أرغب يف تغيري شكل جسمي  .93
          ا راض عن سلوكي األخالقيأن  .94
          أعترب نفسي شخصاً هادئاً  .95
          أسبب املشاكل ألهلي  .96
          أنا قادر على مواجهة الصعوبات  .97
          أحب اآلخرين  .98
          أشعر أين حمبوب من قبل اآلخرين  .99

          .وأفراد أسريتأنا  ناوجد ألفة ومودة بينت.100
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