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الشكر والعرفان 

وذّل كل .. واستسمم كل شيء لقدرتو.. الحمد هلل الذي تواضع كل شيء لعظمتو"
". وخضع كل شيء لممكو.. شيء لعزتو
 كمية الدراسات –إلى جامعة القدس  الجزيل رال يسعني ىنا إال أن أتقدم بالشك

.  قسم اإلرشاد التربوي والنفسي  التي احتضنتني طيمة ىذه الفترة–العميا 
كما وأتقدم بالتقدير الخاص إلى جميع المعممين األفاضل الذين سيروا من اجل 

 :لالوصول بنا إلى ىذه المحظة واخص بالذكر الدكتور الفاض
 (احمد فييم جبر)

الذي لم يتوان عن تقديم العون واإلرشاد لي في كل وقت 
إلى كل من مد لي يد المساعدة في استكمال ىذا البحث المتواضع، و

خراجو بيذه الصورة  وا 
خراجو إلى حيز الوجود  لى ا كل من ساىم في انجاز ىذا العمل وا  وا 

. واخص بالذكر الصديقين عايد الحموز وعثمان الطيطي
 

محمد أبو عياش : الباحث
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: ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين كل من مفيوم الذات واالتجاىات نحو المدرسة وعالقتيما بالتحصيل الدراسي لدى 

مكان , الجنس): ومعرفة مدى اثر كل من المتغيرات , طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية تربية شمال الخميل

عمى مفيوم الذات لدى الطمبة وكذلك اتجاىاتيم  (دخل األسرة الشيري, مستوى تعميم األب, مستوى تعميم األم, معدل الطالب, السكن

. نحو المدرسة

إن مشكمة الدراسة تتمحور حول دراسة مفيوم الذات وعالقتو بكل من اتجاىات الطمبة نحو المدرسة والتحصيل الدراسي وتأثره 

. ببعض المتغيرات الديمغرافية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدارس شمال الخميل

تكمن أىمية الدراسة في كونيا محاولة لمتعرف عمى طبيعة العالقة بين مفيوم الذات والتحصيل الدراسي لدى طمبة المرحمة الثانوية 

كما . في شمال الخميل وصقمو لدى الطمبة وكذلك الكشف عن اتجاىات الطمبة نحو المدرسة لمساعدتيم في بناء مستقبل أفضل ليم

أن حدود الدراسة الزمانية والمكانية، فالمكاني أجريت ىذه الدراسة في محافظة الخميل والتي تتمثل ف جنوب الضفة الغربية، وأما 

(. 2007/2008)الزماني فيو الفصل الثاني من العام الدراسي 

أما بالنسبة لمجتمع الدراسة فقد تكون من جميع طالب الصف األول الثانوي المنتسبين لمدارس مديرية تربية شمال الخميل لمعام 

 طالبا 201 طالبا وطالبة موزعين عمى كافة الفروع وقد تكونت عينة الدراسة من 3603والبالغ عددىم  (2007/2008)الدراسي 

. تقريبا من مجتمع الدراسة وتم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية % 6 طالبة أي نسبة 84 طالبا و 132وطالبة منيم 

في ىذه الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي حيث يعتبر ىذا المنيج من أكثر المناىج البحثية مالئمة لدراسة المشاكل والظواىر 

: التربوية واإلنسانية وبالتالي فيو األكثر مالئمة لتحقيق أىداف ىذه الدراسة وبعد ذلك تم التوصل إلى النتائج التالية

 .كانت عالية. أن درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي  في(α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى وال توجد

 ،  تعزى لمتغير الجنسفي المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول  في(α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد

 .(خاصة,  حكومي )نوع المدرسة  تعزى لمتغير الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 وجود فروق بين متوسط درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 (العممي)لصالح طمبة الفرع (الزراعي)وطمبة الفرع (العممي)كانت بين طمبة الفرع. الفرع لمتغير تبعا

 بين متوسطات درجات مفيوم الذات لدى طمبة  (α) ≤0.05أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير مكان السكن

مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي متوسطات في  (α) ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

وكانت الفروق لصالح الطمبة الذين , معدل الطالب في المدرسة تعزى لمتغير في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .لدييم معدالت أعمى



 د

مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول متوسطات في  (α) ≤0.05ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

جث كانت الفروق لصالح الطمبة , مستوى تعميم األم تعزى لمتغير الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. الذين مستوى تعميم أمياتيم جامعي

 

 بين متوسطات درجات مفيوم الذات لدى طمبة الصف  (α) ≤0.05وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة تعزى لمتغير مستوى تعميم األب 

لدى طمبة الصف األول لدى طمبة  في درجة مفيوم الذات  (α) ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

. الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل تعزى لمتغير معدل دخل األسرة الشيري

 

وأن درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل كانت 

 .مرتفعة

  وكذلكمفيوم الذات، واالتجاه نحو المدرسة،بين (α) ≤0.05 ذات داللة إحصائية عند المستوى ةيجابيإوجود عالقة و

مفيوم كمما ازدادت درجة انو  بحيث والمعدل التراكمي  و بين االتجاه نحو المدرسة،والمعدل التراكمي مفيوم الذات بين

االتجاه نحو  نسبة قمت مفيوم الذاتنسبة قمت  والعكس صحيح وكمما االتجاه نحو المدرسة، ازدادت نسبة الذات

وقد أوصت ىذه الدراسة بأن تنمية مفيوم الذات لدى الطمبة وغرس مفاىيم ايجابية في نفوسيم من خالل . المدرسة

.  وكذلك تنمية االتجاىات االيجابية نحو المدرسة لدى الطمبة من خالل األنشطة الالمنيجية , تدعيم ثقتيم بأنفسيم
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Abstract 
 

This study aimed at revealing the relation between the self concept and the attitudes toward the school 

and their relation to the academic achievement for 11
th

 grade students at North Hebron's directorate of 

Education schools. It will also reveal the impact of the following variables : ( Gender , place of 

residence , students' over age , Mother's education level , Father's education level , the family's monthly 

income ) on the student's self concept and, their attitude toward the school. 

 

 

The study problem is about the self- concept and its relationship with the students attitude towards the 

school and their achievement which can be affected with the demographic variables for those students 

at the schools of North Hebron Directorate of Education. 

 

The importance of this study lies mainly in being an attempt to know the relationship between the self – 

concept and the study achievement for the secondary school students at North Hebron, its verification 

and revealing the students attitudes towards their school in order to help them build a better future. 

The study settings (time and place) took place in Hebron Directorate in the south of the West Bank. It 

was carried out in the second Semester of the scholastic year (2007/2008). 

 

The study's community is all the students of 11
th

 grade who are members of Hebron's North Directorate 

of Education schools in the academic year 2007/2008 who are 3603 students (Males and females) of all 

streams, while the study's sample has composed of 201 students of both genders among them (124 male 

students and 77 female students) which represented around 0.05 % of the study's community and the 

sample has been randomly selected.  

 

In this study, the researcher has used the descriptive methodology which can be considered as being the 

most suitable researching approaches to study the educational problems and human phenomena. 

Therefore, it's the most suitable approach to achieve the study aims. all of that after performing the 

following results:  

 

 

The degree of self concept for the 11
th

 grade students at North Hebron Directorate of Education 

school were high besides.  

There are no statistically significant differences at ( α≤0.05 ) in self concept for the 11
th

 grade 

students at North Hebron Directorate of Education schools  for the gender variable .     

However there are no statistically significant differences at ( α≤ 0.05 ) in the self concept for the 

11
th

 grade students at North Hebron Directorate of Education schools  attributed to the variable of 

school type . 

And there are differences between the average degree of self-concept of students in the first grade 

of secondary schools in the north of Hebron Directorate variable depending on the section. Was 

among the students of the (scientific) section and students of the (Agriculture)  section for students 

in the(scientific) section 

Further are  No statistically significant differences at the level α) ≤ 0.05) between the average 

levels of self-concept for the 11
th

 grade students at North Hebron Directorate of Education schools 

for the place of residence variable. 

The differences are statistically significant at the level α) ≤ 0.05) in the averages of the concept of 

self- the 11
th

 grade students at North Hebron Directorate of Education school due to a variable rate 

of students at the school, and the differences for the benefit of students who have higher rates. 

In addition the differences are statistically significant at the level α) ≤ 0.05) in the averages of the 

concept of self- the 11
th

 grade students at North Hebron Directorate of Education school due to 

changing the level of education of the mother, where the differences for the benefit of students 

who have a university education level of mothers. 

And there are no statistically significant differences at the level α) ≤ 0.05) between the average 

levels of self-concept of the 11
th

 grade students at North Hebron Directorate of Education school 

due to a variable degree level of education of the father. 

Moreover there are differences are statistically significant at the level α) ≤ 0.05) in the degree of 

self-concept of students in the 11th grade students at North Hebron Directorate of Education 

school due to a variable rate of the monthly family income. 





ز 

The degree of attitude towards the school is high for the 11
th

 grade students at North Hebron 

Directorate of Education school .  

Finally there is a positive relation with statistical significant by ( α≤ 0.05 ) between the self 

concept and the attitude towards the school , and so the self concept and the accumulative ,  and 

the attitude towards the school and the accumulative , in the term that whenever the self concept 

degree increases the attitude towards schools degree increases so and vice versa , whenever the self 

concept degree decreases the attitude toward school degree decreases .  

This study has recommended that in order to to improve the self concept for the students and to 

plant positive concepts in their souls through supporting their self – esteem , and so improving the 

positive attitudes towards the school through the non-curriculum activities .   
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 : -مقدمة  1.1

نظرا الختبلف نمط الحياة وسبل العيش كان سببا وراء زيادة في أعداد األطفال الذين يعانون من 
مشكبلت متعددة كانخفاض مفيوم الذات، وارتفاع الخوف، واالكتئاب، واالنتحار، وغيرىا، ولذلك 
فان دراسة مفيوم الذات من الموضوعات اليامة في حياة الطفل أو الفرد، ولعل ما يبرر ذلك ما 

، عندما أوضح انو ليس ىناك مجتمع ييتم بأطفالو ويحرص عمى Coller)كولمر، )ورد لدى 
سبلمة نموىم وتربيتيم ورعايتيم، لم يذكر ايجابية مفيوم الذات ضمن قائمة األىداف التربوية 

 .التي يسعى لتحقيقيا
 

إن مفيوم الذات ىو الشيء الوحيد الذي يجعل لمفرد فرديتو الخاصة بو ولعل اإلنسان ىو    
المخموق الوحيد الذي يستطيع إدراك ذاتو بحيث يجعل من الذات موضوعا لتأممو وتفكيره وتقويمو 

 الوعي بالذات دون توافر وعي اجتماعي أي إن الفرد ال يستطيع رولكن يبدو من الصعب تطو
إدراك ذاتو إال من خبلل إدراك ردود الفعل المحيطة بو تجاه أفعالو وتصرفاتو و يستطيع األفراد 
والمؤثرون في حياة المراىق مساعدتو عمى تكوين صورة مقبولة لمذات تمكن من النجاح والتكيف 

نحو المراىق -  المؤثرين في حياة المراىق- الحسن مع المطالب الخارجية إن اتجاىات ىؤالء
                                                             (1985صالح،  ) .وأفكارىم وآرائيم عنو تعد جزءا ال يتجزأ من نظرتو إلى ذاتو

 

يعتبر مفيوم الذات متغيرا ميما في التعميم ويعتبر من أكثر المحددات أىمية في خبرات التعمم 
لدى الطفل، ويوجد الكثير من األمور التي تؤثر في فيم الفرد لذاتو وىذا يؤكد أىمية دراسة مفيوم 

الذات وأثرىا عمى األبعاد اليامة في حياتو ومن ىذه األبعاد التحصيل األكاديمي مما يكون لو 
( 1991الديب،).اثر كبير في حياة الفرد األكاديمية

 

إن التحصيل الدراسي والعوامل المؤثر فيو ىما محور اىتمام كبير لكل العاممين في التربية، فقد 
ناال اىتماما كبيرا وبارزا في الدراسات التربوية واىتمت ىذه الدراسات في بداية األمر بدراسة 
العبلقات االرتباطية بين التحصيل الدراسي وكل من الذات والدافعية والميل واالستعداد، وفي 
اآلونة األخيرة ظير بعض االىتمام بدراسة العبلقات االرتباطية بين الشخصية والتحصيل 

الدراسي، وذلك باإلضافة إلى دراسة العبلقات االرتباطية بين الشخصية وكل من الذكاء والميل 
( Weiman& others،1985).والدافعية واالستعداد وىي عوامل مؤثرة في التحصيل الدراسي

 

تقوم فمسفة نظرية الذات عمى اإليمان بأىمية الفرد ميما كانت مشكبلتو؛ فمديو عناصر طيبة      
فان الفمسفة األساسية ىنا لممرشد ىي احترام . تساعده عمى حل مشكبلتو، وتقرير مصيره بنفسو
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إن مؤسس نظرية . الفرد وأىميتو والعمل عمى توجو الذات توجييا صحيحًا ليكون جديرًا باالحترام
 ىذه من -نظرية الذات- حيث اعتبرت نظريتو  السيكولوجي المعاصر كارل روجرز،  ىو الذات

وقد اعتبرت من النظريات المتمركزة حول  النظريات الميمة في اإلرشاد والعبلج النفسي، 
. النظرية البلمباشرة، النظرية الشخصية: وقد سميت ىذه النظرية بأسماء عديدة؛ مثل . المسترشد

والذي جعل روجرز يتوجو إلى ىذه النظرية ىو عدم اقتناعو بعمم الطب النفسي لعدم اعتبار ما 
 (1985صالح،  ). يجول في نفس المسترشد من أفكار وشعور

 
إن االتجاىات نحو التعمم ونحو المدرسة، ونحو صفوف معينة أو موضوعات دراسية معينة 

( 2002جبر وعبد اهلل، ).تعتبر متغيرات دراسية تؤثر عمى نوع ومستوى السموك المحفز
 

 :مشكمة الدراسة 1.2

نظرا لتزايد االىتمام بالجانب غير األكاديمي لمطبلب ، ونظرا لتزايد الحاجة لئلرشاد في المدارس 
سواء الحكومية أو غير الحكومية، أصبحت التطمعات أكثر اىتماما بسموك الفرد وشخصيتو من 

نواح عدة، وأن لمتربية والمؤسسات التربوية الفاعمة دور لم يعد يقتصر عمى الجوانب المعرفية كما 
أسمفنا بل تخطاه ليشمل الطالب من نواحي عدة منيا النفسية واالجتماعية، والعمل عمى تمبية ىذه 

. االحتياجات
 تيعتبر مفيوم الذات والتحصيل الدراسي، موضع دراسة ىام لموقوف عند كثير من سموكيا

. الطبلب التي ترتبط بمفيوم الذات
كثير ىي الدراسات التي تناولت دراسة مفيوم الذات وعبلقتو بالتحصيل الدراسي خاصة العربية 

بشكل عام والفمسطينية بشكل خاص عمى حد عمم الباحث، إال أن ىذه الدراسة ىي من الدراسات 
القميمة التي تناولت دراسة مفيوم الذات وعبلقتو بالتحصيل الدراسي في المرحمة الثانوية في 

محافظة الخميل، لذلك يرى الباحث بان إجراء مثل ىذه الدراسة سيعطي تغذية راجعة عن العبلقة 
نشاء  بين مفيوم الذات والتحصيل الدراسي ومن ثم الخروج بتوصيات يستفاد منيا في تكوين وا 

برامج تعمل عمى رفع مفيوم الذات لدى الطمبة وبالتالي رفع أدائيم األكاديمي والعمل عمى تغيير 
مكانياتيم . معتقداتيم وأفكارىم عن قدراتيم وا 

كما وان مشكمة الدراسة تتمحور حول دراسة مفيوم الذات وعبلقتو بكل من اتجاىات الطمبة نحو 
المدرسة والتحصيل الدراسي وتأثره ببعض المتغيرات الديمغرافية لدى طمبة المرحمة الثانوية في 

.  مدارس محافظة الخميل سواء الحكومية أو الخاصة
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: في ضوء ما تقدم فان مشكمة الدراسة يمكن أن تحدد عمى النحو التالي

 
 :أسئمة الدراسة 1.3

ما درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال -1
الخميل؟ 

ما أىم فقرات مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية - 2
شمال الخميل؟ 

 
مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول متوسطات في توجد فروق ذات داللة إحصائية ىل - 3

، والتخصص، ومكان الجنس) ات تعزى لمتغيرالثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
السكن،ونوع المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، ومستوى تعميم األب، 

؟ (معدل الدخل الشيري لؤلسرة
ما درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية - 4

شمال الخميل؟ 
ما أىم فقرات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة - 5

لمديرية شمال الخميل؟ 
االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة متوسطات في توجد فروق ذات داللة إحصائية ىل - 6

، الجنس) ات تعزى لمتغيرالصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
والتخصص، ومكان السكن،ونوع المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، 

 ؟(ومستوى تعميم األب، معدل الدخل الشيري لؤلسرة
 مفيوم الذاتبين ( α) ≤0.05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند المستوىىل - 7

 طمبة الصف األول الثانوي في المدارس لدىوالتحصيل الدراسي  واالتجاه نحو المدرسة
؟  التابعة لمديرية شمال الخميل

 
 

 :فرضيات الدراسة 1.4

: لئلجابة عمى أسئمة الدراسة تم بناء الفرضيات التالية
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مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال - 
 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .الجنس
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال -2

 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 .نوع المدرسة

في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال -3
 تعزى مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .الفرعلمتغير 
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال -4

 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مكان السكن

مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال -5
 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .معدل الطالب في المدرسة
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال -6

 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مستوى تعميم األم

مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال -7
 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. مستوى تعميم األب
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال -8

 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. معدل دخل األسرة الشيري

االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال - 9
 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .لمتغير الجنس
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال - 10

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 .نوع المدرسةلمتغير 
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االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال -11
 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. الفرعلمتغير 
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال - 12

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مكان السكنلمتغير 

االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال - 13
 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. معدل الطالب في المدرسةلمتغير 
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال - 14

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مستوى تعميم األملمتغير 

االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال - 15
 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. مستوى تعميم األبلمتغير 
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال - 16

  تعزىنحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. معدل دخل األسرة الشيري لمتغير

واالتجاه  مفيوم الذاتبين  (α) ≤0.05ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند المستوى - 17
 طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية لدىوالتحصيل الدراسي  نحو المدرسة
 .شمال الخميل
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 :أىداف الدراسة 1.5

من المتعارف عميو بين العمماء وأصحاب النظريات النفسية والتربوية إن العوامل التي تؤثر في 
عديدة ومتداخمة، ومن بين ىذه العوامل مفيوم - سواء بشكل ايجابي أو سمبي-التحصيل الدراسي 

-الذات لدى المتعمم، الذي أكد أىميتو الكثير من الباحثين في عممية التعمم ومستوى التحصيل 
، كما أنيا أي ىذه اآلراء أثارت العديد من الدراسات -والذين يصعب حصرىم في ىذا المقام

لمعرفة  االرتباط بين متغيري مفيوم الذات والتحصيل الدراسي، خاصة بعد أن أصبح االىتمام 
يعقوب، إبراىيم، ).بالجوانب االنفعالية ال يقل أىمية عن الجوانب المعرفية في العممية التربوية

1990 .)
 

: كما أن أىداف الدراسة الحالية تحدد عمى النحو التالي
  التعرف عمى طبيعة العبلقة بين مفيوم الذات والتحصيل الدراسي لدى طبلب المرحمة

 .الثانوية في محافظة الخميل

  التعرف عمى الفروق في درجات مفيوم الذات لدى طبلب المرحمة الثانوية في محافظة
الجنس، والعمر، ومكان السكن، ونوع المدرسة، والصف الدراسي،  )الخميل وفقا لمتغيرات
 (التخصص األكاديمي

  الوقوف عمى طبيعة العبلقة بين مفيوم الذات والتحصيل الدراسي لدى طبلب الصف
 .الثانوي في مدارس مديرية شمال الخميل

  تقديم التوصيات التي تساعد عمى تقديم المساعدة في تنمية مفيوم الذات ورفع مستويات 
 .التحصيل لدى طمبة المرحمة الثانوية في محافظة الخميل

 

 :أىمية الدراسة 1.6

تكمن أىمية الدراسة في كونيا محاولة لمتعرف عمى طبيعة العبلقة بين مفيوم الذات والتحصيل 
الدراسي لدى طمبة المرحمة الثانوية في محافظة الخميل، انطبلقا من كون الطمبة ىم محور 

العممية التربوية فان دور ىذه الدراسة ىو تقديم التوصيات التي تساعد ذوي الشأن سواء أكانت 
الوزارة أو المؤسسات التربوية المختمفة لمعمل عمى توفير مناخ تربوي اجتماعي نفسي يساعد في 
إنشاء جيل قادر عمى مواجية التحديات الحياتية والمستقبمية بكل ىدوء وروية إذا ما تم العمل 
عمى برامج تساعد الطمبة عمى فيميم لذاتيم وبالتالي تطوير مفيوم الذات وصقمو لدى الطمبة 

. وكذلك الكشف عن اتجاىات الطمبة نحو المدرسة لمساعدتيم في بناء مستقبل أفضل ليم
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 :محددات الدراسة 1.7
: لقد اقتصرت الدراسة عمى المحددات التالية

. أجريت ىذه الدراسة في محافظة الخميل والتي تتمثل في جنوب الضفة الغربية: محدد مكاني
( 2007/2008)ىو الفصل الثاني من العام الدراسي : محدد زماني
تقتصر ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية ممثمة  بطبلب وطالبات المرحمة الثانوية : محدد بشري

. في محافظة الخميل من كافة الفروع
: محدد إجرائي

. مقياس مفيوم الذات إعداد العالم كوبر سميث مكون من خمس وعشرين فقرة
.  والمقياس مكون من عشرين فقرة،ومقياس اتجاىات الطمبة نحو المدرسة من إعداد مرجوربانكرز

 
 :مصطمحات الدراسة 1.8

:  مفيوم الذات
يبموره . ىو تكوين معرفي منظم ومتعمم لممدركات الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات

ويعتبره تعريفا نفسيًا لذاتو، ويتكون مفيوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة . الفرد
وتشمل ىذه العناصر المدركات . األبعاد عن العناصر المختمفة لكينونتو الداخمية أو الخارجية

والتصورات التي تحدد خصائص الذات كما تنعكس إجرائيا في وصف الفرد لذاتو كما يتصورىا 
ىو  مفيوم الذات المدرك، والمدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد إن اآلخرين في 

نيا والتي يتمثميا الفرد من خبلل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين  مفيوم الذات والمجتمع يتصور
والمدركات والتصورات التي تحدد الصورة المثالية لمشخص الذي يود أن يكون  مفيوم ي االجتماع

 .(1999 زىران، ).الذات المثالي
:- فقد عرف مفيوم الذات بأنو ( 1985 )أما صالح 

 ىي اإلطار الذي يستطيع اإلنسان أن يطبع  كذلك     الصورة التي يعرف اإلنسان نفسو بيا
نفسو فيو بحيث يكون ممما بما في نفسو، وىذه المعمومات التي يتوصل إلييا اإلنسان عن نفسو، 

عن نفسو، ليذا السبب استطاع أن يصور نفسو بأسموب يستطيع من خبللو  اهتعتبر أشياء تعمم
 (1985صالح،  ). معرفة الكثير عن حقيقتو

 
كما ويعرفو العمي عمى انو ذلك التنظيم االنفعالي االجتماعي الذي يتضمن استجابات الطالب 
نحو نفسو في مواقف مدرسية خارجية ليا عبلقة مباشرة في حياة الطالب المدرسية  كما تبدو 
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في التقرير الذاتي الكمي عمى مجموعة من الصفات الخصائص المحددة في اختبار مفيوم 
( 1989العمي ، ). الذات

           
عمى انو مقدار ما يكتسبو الطالب من المادة  (1993الفالح، ) يعرفو :التحصيل الدراسي

. التعميمية المقررة ويقاس بالعبلمة التي يحصل عمييا في آخر الفصل الدراسي
.  ىو عبارة عن مشاعر وأفكار وموقف الطالب نحو المدرسة:االتجاه نحو المدرسة
ىم الطبلب المنتسبون إلى مدارس مديرية شمال الخميل وىم عمى مقاعد :طالب المرحمة الثانوية
. 2007/2008الدراسة لمعام الدراسي 

 .ىي تمك المنطقة الجغرافية اإلدارية التي تقع جنوب الضفة الغربية: محافظة الخميل
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: الفصل الثاني

. االطار النظري1.2
.  الدراسات السابقة2.2

.  الدراسات العربية1.2.2
.  الدراسات األجنبية2.2.2
. التعميق عمى الدراسات السابقة3.2.2
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. االطار النظري1.2
:  تمييد

تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية يواصل الطفل فييا نموه المعرفي والوجداني ويكتسب ما يمزمو من 
ميارات حياتية، وىي تتابع نقل المعايير والقيم المجتمعية والثقافية، إضافة إلى قياميا بمساعدة 
الطبلب عمى تحصيل المعرفة، ويمعب التحصيل الدراسي دورا ىاما في حياة الفرد أثناء وجوده 
في المدرسة وبعد تخرجو منيا، فالتحصيل الذي يصل إليو الفرد ىو الوسيمة التي يتقرر عن 

طريقيا ترفيع الطبلب من صف إلى آخر، كما انو أي التحصيل الدراسي ىو الركيزة األساسية 
المعتمدة الختيار التوجو األكاديمي كما انو معيار ميم في التشعيب بين العممي واألدبي في 

. المرحمة الثانوية
ونظرا ألىمية دور التحصيل، فقد اىتم كثير من الباحثين بتقصي الحقائق التي تؤثر فيو ومن 

ابرز ىذه العوامل، قدرات الفرد العقمية فالذكاء مثبل يعد من العوامل المؤثرة في التحصيل 
الدراسي، كما انو يختمف تأثير الذكاء عمى مستوى التحصيل من مادة إلى أخرى كما أشارت 

بان ضعف القدرة المغوية أو  (أبو حطب )كما يرى. (جابر عبد الحميد)بعض الدراسات مثل 
الخ، أو أي قدرة من القدرات البلزمة لمتعمم يؤدي إلى ....القدرة العددية أو القدرة عمى التذكر 

انخفاض مستوى التحصيل الدراسي لمتمميذ، فالتحصيل الدراسي  في بعض المواد يتطمب قدرا من 
(. 1988السالم،).القدرات العقمية

 
أما فؤاد أبو حطب، فرأى أن مفيوم التحصيل الدراسي يرتبط ارتباًطا وثيًقا بمفيوم التعمم 

المدرسي، إال أن مفيوم التعمم المدرسي أكثر شمواًل فيو يشير إلى التغيرات في األداء تحت 
ظروف التدريب والممارسة في المدرسة، كما يتمثل في اكتساب المعمومات والميارات وطرق 

التفكير وتغيير االتجاىات والقيم وتعديل أساليب التوافق، ويشمل النواتج المرغوبة وغير المرغوبة، 
أما التحصيل الدراسي، فيو أكثر اتصااًل بالنواتج المرغوبة لمتعمم أو األىداف التعميمية، وىو 

. المتعمم والمعمم والمنيج أو الكتاب المنيجي: عامل تابع أو متأثر بعوامل أخرى مستقمة، أىميا
يمي ىذه العوامل اإلدارة المدرسية واألسرة واألقران والتقنيات التربوية واإلرشاد الطبلبي والغرفة 

 .الدراسية والموائح التنظيمية وغيرىا
والتحصيل الدراسي مدى ما حّصمو التبلميذ بطريقة مباشرة من محتوى المادة الدراسية، وذلك من 
خبلل االختبارات التي يطبقيا المعمم عمى طبلبو عمى مدار العام الدراسي لقياس مدى استيعاب 
الطبلب لممعارف والمفاىيم والميارات التي ليا عبلقة بالمادة الدراسية في وقت معين أو في نياية 

كما يساعد التحصيل الدراسي المدرس عمى رسم صورة نفسية لقدرات التبلميذ . مدة تعميمية معينة
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العقمية والمعرفية، فيما أن االختبارات التحصيمية المدرسية تيدف إلى تحديد المستوى المعرفي 
لمتمميذ بالنسبة لفرقتو الدراسية أي تنسب درجة كل طالب في االختبار التحصيمي إلى مستوى 
درجات كل الطبلب في فرقتو الدراسية، فإن ىذا يعطي لمتحصيل الدراسي قيمة تشخيصية 

 .وتنبؤية

(http://www.balagh.com/youth/8e0v0351.htm )
:  التحصيل الدراسي 

اختمفت النظريات المفسرة ألسباب اختبلف التحصيل الدراسي بين الطبلب ، وتركز االختبلف 
: لدى اتجاىين 

االتجاه الوظيفي حيث يرى ىذا االتجاه أن مصدر عدم  (الحامد )االتجاه األول كما يورد 
.  المساواة  في التحصيل الدراسي يعود إلى اختبلف قدرات التبلميذ وطموحاتيم 

االتجاه الصراعي والذي يرى مؤيدوه أن التباين في التحصيل الدراسي ما ىو إال : االتجاه الثاني 
ناتج يعكس واقع وظيفة الجية التعميمية ، وترفض ىذه النظرية أن يكون التخمف الدراسي ناتجا 

عن ظروف ديمغرافيو ممثمة في الفقر، أو بحسب الطبقة االجتماعية ، ويعتقد أصحاب ىذه 
النظرية أن االختبلف في التحصيل ناجم عن االختبلف في نوعية التفاعل الذي يتم في الفصل 

.  الدراسي 
أن ىناك العديد من المتغيرات المرتبطة بالتحصيل الدراسي تتمثل في المستوى  (بامشموس)ويرى 

االجتماعي والتعميمي لموالدين والعبلقات األسرية ، كما انو يتأثر بالمتغيرات الشخصية كالعبلقات 
.  االجتماعية والحاجة إلى التحصيل والبيئة الثقافية 

قد توصل إلى وجود اثني عشر سببًا رئيسًا  (Laverityآلفيرتي،)أن  (1985: حسين  )ويذكر 
لمتأخر الدراسي وانحصرت ىذه األسباب بين أسباب اجتماعية ونفسية وصحية وشخصية وتربوية 

.  
 التعاريف اإلجرائية التي إلى يمجئون مفاىيم متعددة،وان معظم الباحثين  لوالدراسيالتحصيل  إن

تتوافق مع متغيرات بحوثيم،ولذلك فانو من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف واحد يتفق عميو جميع 
 اختبارات وتقديرات إلى االختبارات المقننة،ويمجا آخرون إلى بعضيم يمجأ أنالباحثين،حيث 

وأما من حيث الشمولية،فان بعض .المدرسين من جية،واالختبارات المقننة من جية أخرى
التعاريف تقتصر عمى التحصيل الدراسي في مرحمة معينة من مراحل الدراسة،والبعض 

 .اآلخر،يشمل جميع المراحل الدراسية

http://science.arabhs.com/09index.htm)  )
 

http://www.balagh.com/youth/8e0v0351.htm
http://www.balagh.com/youth/8e0v0351.htm
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وىناك عوامل كثيرة تسيم في تحديد السموك اإلنساني، ويعتبر مفيوم الذات احد العوامل التي 
 أي –، في نظريتو حيث أنيا Rogers))توجو سموك اإلنسان بوجو عام، وىذا ما يؤكده روجرز 

تعتبر أن مفيوم الذات ىو اإلطار المرجعي الذي من خبللو يستجيب الفرد لمعالم الذي - النظرية
. يحيط بو

 
ومن الجدير ذكره في ىذا المقام أن الكثير من الباحثين يتفقون عمى أن العبلقة بين مفيوم الذات 

والتحصيل األكاديمي عبلقة متبادلة، حيث يعزو بعض الباحثين التغير االيجابي في مفيوم 
الذات لمنجاح األكاديمي، بينما يؤكد بعض آخر عمى أن مفيوم الذات االيجابي متطمب سابق 

. في حين يرى باحثون آخرون بعدم تماثل ىذه العبلقة. لمتحصيل المرتفع
 

كثير من نتائج الدراسات التي أجريت حول العبلقة بين مفيوم الذات والتحصيل األكاديمي بينت 
إن إمكانية وجود عبلقة سالبة أو موجبة، مما شجع الباحثين عمى إجراء المزيد من الدراسات 

( 1981الفاعوري، ).التي تناولت مفيوم الذات وأثره عمى التعمم
 
 المرء باستمرار التعرف عمى ذاتو وتحديد معالميا ويكون ذلك بشكل ممّح في مرحمة يحاول 

 .المراىقة ويستمر بقية الحياة تبعًا لما يحل عميو وعمى بيئتو من تغيير
 

فكرة الفرد عن نفسو تتميز بالتفرد، ولكنيا عرضة لمتعديل بتأثير الظروف البيئية واالجتماعية 
فالفرد قد يرى نفسو بصورة ايجابية أحيانًا، وبصورة . التي تحيط بو، وبوجية نظر اآلخرين عنو

 .بصفة عامة لو تصور شبو ثابت عن ذاتو  أخرى، إال أنو أحياناسمبية
 

 أثر كبير في بناء شخصيتو، أو بمعنى آخر  ذات لمفرد، مع حصيمة خبراتو الحياتيةوالبيئية
فالطفل منذ وقت مبكر يبدأ في تكوين ىويتو متشبيًا باألشخاص الميمين في البيئة من . ىويتو
ففي الوقت الواحد يتشبو بأمو وأبيو أو أحد إخوتو أو معممو، إال أن ىذا الخمط يفرز .  حولو

أما المراىق فؤلن خبراتو الحياتية ال زالت . شخصية متشعبة ذات أدوار مختمفة، مفككة األوصال
فمذلك . محدودة فإنو يكون مذبذبًا وغير متيقن من أمره وىو يسعى إلى تحقيق ذاتو وتكوين ىويتو

تراه يمعب أدوارًا متضادة، مثبل في الوقت الواحد يكون مستقبًل ومعتمدًا عمى غيره؛ جريئًا وجبانًا؛ 
وعميو في النياية تخميص نفسو من لعب ىذا الدور . متحديًا وخضوعًا؛ جديًا وغير مكترث

المزدوج ومن أن يكون نسخة من غيره، أو التذبذب بين األدوار لكي يبدأ في تكوين ىويتو 
ىذا لن يتأتى إال بعد أن يكتسب مزيدًا من الخبرات .االنتقالية ىذه المرحمة متجاوزاالخاصة بو 
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وفى حالة أن كل شيء . الحياتية ويتعرض لممفاىيم الثقافية واألخبلقية والدينية الخاصة بمجتمعو
ار عمى ما يرام، فإنو يخرج من ىذه المرحمة االنتقالية إلى مرحمة استكمال بناء اليوية ص

 . الخاصة بو
 

:  Self actualizationتحقيق الذات 
وتقييم الفرد لذاتو يتولد من الصغر تدريجيًا مع الرغبة . ذات الفرد ىي نتاج الخبرات التي يمر بيا
وغالبا ما يسعى اإلنسان إلى تحقيق ذات واقعية تتواءم . في تحقيق الذات المثالية التي يحمم بيا

. ن السعي لتحقيق ذات مثالية غير واقعيةممع إمكانياتو وخبراتو ودرجة تكيفو مع بيئتو بداًل 
 

: صورة الذات
صورة الذات تعني نظرة الفرد لنفسو وما يستخمصو من ذلك مقارنة باآلخرين من حيث الشكل، 

ومن ىذه الصورة يتكون االنطباع العام عن الذات، سمبيًا كان أم . والمظير العام والسموك
  .وغالبًا ما تؤدي صورة الذات السمبية إلى احترام ضعيف لمذات. إيجابيا

لذلك تراه . صورة الذات تكون محط اىتمام المراىق، فيو ييتم كثيرًا بصورتو المكونة عن نفسو
ويمضى .  الشعر، وىيكل الجسموتصفيف،  وطبيعتياييتم بمظيره الخارجي من ناحية لون البشرة

وبالرغم من ذلك ال يقتنع تمامًا ألن . الساعات الطوال أمام المرآة ليقنع نفسو بصورتو النيائية
. ه تحقيقيايلديو صورة ذات خيالية يصعب عل

البعض، وخاصة القمقون منيم، لو حساسية مفرطة لصورة ذاتو لتوىمو أن اآلخرين يبلحظون 
 يتمصصون وىم  واىتماميمعميو أشياء سمبية كثيرة، ولذلك ىو يعتقد أنو محط أنظار اآلخرين

ذلك الوىم يجعمو يشعر بحرج شديد وتوتر . عميو بنظراتيم الخفية التي تركز عمى بعض عيوبو
ىؤالء .  أن يتجنب كل المواقف التي تعرضو ليذه المشاعريحاولوخجل أمام الغرباء، ولذلك ىو 

، أو الواعون لذاتيم، تجدىم خجولين، يعانون "self" consciousذوو الحساسية الذاتية الزائدة
 .من الخوف االجتماعي، ضعيفي الثقة بالنفس، مترددين وذوي احترام ذات ضعيف

 

http://www.annafsia.com/self_concept.htm 

http://www.annafsia.com/self_concept.htm
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: self conceptمفيوم الذات 
التنظيم االنفعالي االجتماعي يتضمن استجابات الطالب نفسو نحو في مواقف نحو في  ذلك 

مواقف مدرسية خارجية ليا عبلقة مباشرة في حياة الطالب المدرسية كما تبدو التقرير الذاتي 
نصر  ).  الذاتمالكمي عمى مجموعة من الصفات والخصائص المحددة في اختبار مفيو

(                        1989العمي،
                                

بشكل عام ىو الفكرة التي يكونيا الفرد عن نفسو بما يتضمن من جوانب جسمية : مفيوم الذات
. اجتماعية وأخبلقية وانفعالية يكونيا الفرد عن نفسو من خبلل عبلقتو باآلخرين وتفاعمو معيم

( 1987غنيم،)
                                                      

 جسده وسماتو  يعرف فيمي مفيوم الذات بأنيا كل شيء يمكن أن يدل عمى أن لمفرد
الذات إلى أربعة أقسام " فيمي" وقدراتو وممتمكاتو المادية وأسرتو وأصدقاءه،حيث قسم

. ،الذات الجسمية والذات األخبلقية والذات العصابية وأخيرا الذات االجتماعية
 وتعني شكل المرء وىيأتو كما يتصورىا وكما يظن إنيما يبدوان لآلخرين : الذات الجسمية

. أي الصورة التي يكونيا الفرد عن نفسو
  إدراك الفرد لمجوانب الممتزمة بالقيم واألخبلقيات النابعة من الدين : الذات األخبلقية

 .والثقافة

 الصورة التي يكونيا الفرد عن نفسو في مواقف اجتماعية معينة: الذات االجتماعية . 

 إدراك الفرد ما يعانيو من قمق وخوف وأعراض عصابية تؤثر عمى : الذات العصابية
(   1987غنيم،). سموكو التوافقي في عبلقتو مع اآلخرين 

 
: خصائص مفيوم الذات

من الجدير ذكره أن لمفيوم الذات خصائص يمتاز بيا عن غيره من مكونات ومحددات 
عمى النحو  (Shavelson &Blous، 1976)الشخصية كما أوردىا شافمسون وآخرون 

: التالي
ضفاء المعنى : يعتبر مفيوم الذات منظما  .1 أي انو يمثل الطريقة في تنظيم الخبرات وا 

 .عمييا

أي بمعنى انو يمكن أن تشكل جوانب الذات ىرما قاعدتو : مفيوم الذات ىرمي التكوين .2
 خبرات الفرد في المواقف الخاصة وقمتو مفيوم الذات العام، حيث قسم شافمسون
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Shavelson ىذا اليرم إلى قسمين رئيسي ىما مفيوم الذات األكاديمي حيث يصنف 
والقسم الثاني ىو مفيوم الذات غير . إلى مجاالت وفق المواد التعميمية المختمفة

األكاديمي والذي بدوره ينقسم إلى مفاىيم عدة منيا االجتماعية والنفسية والجسمية لمذات 
. 

حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن نظام : يمتاز مفيوم الذات بأنو متعدد الجوانب .3
كالمدرسة والتقبل االجتماعي والجاذبية الجسمية : التصنيف ىذا قد يشكل مجاالت 

 .والقدرة الجسمية والعقمية

أي انو كمما كان االتجاه في ىرم مفيوم الذات : ومن مميزات مفيوم الذات الثبات النسبي .4
 .نحو القاعدة كان مفيوم الذات أكثر قابمية لمتغيير ضمن المرحمة الواحدة

أي بمعنى انو كمما نما الطفل زادت مفاىيمو وخبراتو : يعتبر مفيوم الذات تطورا نمائيا .5
وأصبح قادرا عمى إيجاد التكامل فيما بين ىذه اإلجراءات الفرعية لتشكل إطارا مفاىيميا 

 .واحدا

أي انو ذو طبيعة وصفية تقييمية فيعطي الفرد : ومن مميزات مفيوم الذات انو تقييمي .6
تقييما وصفيا لذاتو ويعتمد ىذا التقييم والوصف عمى الخبرات السابقة لمفرد في الثقافة 

 .المحددة في المجتمع الواحد

وىذا ما يميز مفيوم الذات عن : وأخر ما يمتاز بو مفيوم الذات بأنو فارقي تفاضمي  .7
المفاىيم األخرى التي يرتبط بيا بعبلقة نظرية، فمفيوم الذات لمقدرة العقمية يفترض أن 

 .يرتبط بالتحصيل األكاديمي أكثر من ارتباطو بالمواقف االجتماعية والمادية مثبل

 
: أنواع وأشكال الذات

نشاط موحد مركب لئلحساس والتذكر والتصور والشعور والتفكير، وتعتبر   الذات معناىاإن
فالذات . واقعية وذات مثالية  الذات إلى ذاتCattle )،ريموند كاتل)ويقسم  .نواة الشخصية

في حين أن الذات المثالية ىي ذات  الواقعية ىي ذات حقيقية أو فعمية تمثل مستوى االقتدار،
 إن اشد ما .أن يكون أو يصبح ما يطمح الفرد- أي تمثل-مل منيا أن تكون ؤتطمعية ي

 بين ما ىو كائن االفرد ويجعمو يصاب بالتأزم واإلحباط حين يشعر أن ىناك ُبعد ينغص حياة
الشعور  وىذا البعد يولد لديو. يريد أن يكون، أو بين ما يريد وبين ما يقدر عميو بالفعل وما

 الحيل وىي ليست بالنقص مما يؤثر عمى بناء الذات سمبيا، لذلك تراه يمجأ لؤلساليب الدفاعية
اآلليات الدفاعية  أن الدفاعية كما تسمييا بعض الكتب ألن الحيمة عممية شعورية في حين

يتكون من أفكار اإلنسان عن مختمف نواحي شخصيتو   إن الذات بناء معرفي،يقوم بيا الفرد
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ومفيومو عن بنائو العقمي يمثل مفيوم الذات المعرفية  فمفيومو عن جسده يمثل الذات البدنية
النفس  ويركز عمماء. لمذات االجتماعية االجتماعي مثال أو العقمية ومفيومو عن سموكو

تنمو من خبلل تفاعل اإلنسان مع المحيط  اإلنساني عمى بناء الذات عن طريق الخبرات التي
والتي من  (الذات المدركة)شخصية اإلنسان  االجتماعي، ويطمقون عمى العممية اإلدراكية في

 الذاتولما كانت . الذات ويُكون الفرد مفيومًاً عن ذاتو خبلليا تتراكم تمك الخبرات، فيتم بناء
المستمر وىي كما يدركيا وىي اليوية الخاصة بو وشخصيتو فإن فيم  ىي شعور الفرد بكيانو
تقييم الفرد لنفسو، أو بتعبير آخر ىو مجموعة مدركات ومشاعر لدى  الذات يكون عبارة عن

فالفرد . المجتمع  ومما تقدم نرى أن بناء الذات يخضع لممعايير السائدة في.نفسو كل فرد عن
إال أنو ينبغي االلتفات  .يؤثر في اآلخرين ويتأثر بيم، وبمقدار ىذا التأثر ونوعو تتشكل ذاتو

إن )ذاتو مصداقا لقولو تعالى  إلى أن الفرد ليس منزوع اإلرادة، بل إن لو دور فعاال في بناء
اآلية الكريمة تدلل عمى أن عممية بناء  فيذه. (اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسيم
 .دافع قوي لعممية التغيير الذات لمفرد أو لمجموعة أفراد يتطمب وجود

وبعد ما تقدم نورد أنواع الذات وتصنيفاتيا كما يراىا بعض العمماء والباحثين كما ىو وارد 
(: 1994عبيدات،)في دراسة 

: يمكن تمييز عدة أشكال من الذات تنطوي تحت واحد من خمسة أشكال وىي
وتشير إلى الطريقة التي يدرك فييا الفرد نفسو عمى : الذات المدركة أو األساسية .1

حقيقتيا وواقعيا وليس كما يرغب ىو، وتتشكل إدراكات الفرد ىذه من خبلل تفاعمو 
 .مع المحيط

أو الذات من وجية نظر اآلخرين فيي عبارة عن مدركات الفرد : الذات االجتماعية .2
وتصوراتو التي تحدد الصورة التي يعتقد أن اآلخرين في المجتمع يتصورونيا عنو 
والتي يظير الفرد من خبلليا التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، إن تأثير مفيوم 
الذات االجتماعي عمى سموك الفرد يعتمد إلى حد كبير عمى أىمية آراء اآلخرين 

 .بالنسبة لو

وتسمى أيضا بالذات الطموح وىي عبارة عن الحالة التي يتمنى الفرد : الذات المثالية .3
أن يكون عمييا سواء ما كان يتعمق منيا بالجانب النفسي أم الجسمي أم كمييما معا، 

وتتكون من المدركات . معتمدا عمى مدى سيطرة مفيوم الذات المدرك لدى الفرد
، وفي اوالتصورات التي تحدد الصورة المثالية إلي يود الفرد أن يكون عمى شاكمتو

الطفولة يكون الفرق كبيرا بين المفيوم المدرك لمذات والمفيوم االجتماعي والمثالي 
لمذات، وكمما اقترب الفرد من سن المراىقة تأخذ ىذه الفروق بالتبلشي واالضمحبلل 

 .إلى أن تصل إلى أدنى مستوى ليا في سن البموغ
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ويعرف ىذا النوع من الذات عمى انو اتجاىات الفرد ومشاعره  : الذات األكاديمية .4
نحو التحصيل في مواضيع معينة يتعمميا ذلك الفرد، أو ىي تقدير الفرد عن درجاتو 
أو عبلماتو في االختبارات التحصيمية المختمفة أو كمييما معا، وتشير إلى السموك 
الذي يعبر فيو الفرد عن نفسو من حيث قدرتو عمى التحصيل وأداء الواجبات أو 

الميام نفسيا، ولقد تنبو عمماء النفس والتربيون والمعممون إلى حقيقة أن إدراك الفرد 
 .عن نفسو ذات ارتباط قوي باألسموب الذي يتعمم ويسمك بو

 

وىي تمك الذات التي يمتمكيا الفرد لفترة وجيزة ثم تتبلشى بعدىا، وقد : الذات المؤقتة .5
يعقوب ).تكون مرغوبة أو غير ذلك حسب المواقف والمتغيرات التي يجد الفرد نفسو

 (.1985وبمبل، 

 
:  نمو مفيوم الذات والعوامل التي تؤثر فيو

 
كثيرة ىي العوامل التي يتأثر بيا مفيوم الذات، منيا ما ىو داخمي، يتعمق بالفرد نفسو، مثل 

ومنيا . الخ....قدراتو المختمفة، وخصائصو الجسمية سماتو الشخصية، جنسو ذكرا كان أم أنثى
ما ىو خارجي، كنظرة اآلخرين إليو، أي أن مفيوم الذات يتأثر بعوامل وراثية وعوامل أخرى 

كما أن مفيوم الذات .فالطفل يتأثر في نموه االجتماعي باألشخاص الذين يتفاعل معيم. بيئية
لدى الفرد يتأثر بمدى استجابات التقدير التي يتمقاىا من والديو، مما يؤدي إلى تكون فكرتو عن 
ذاتو من استيعابو لرأي اآلخرين فيو، فالحب والتقبل التي يتمقاىما الطفل من والديو تؤثرا بشكل 
ايجابي في تشكيل مفيوم الذات لدى الطفل، لذلك نرى انو عندما يكون ىناك قصور أو تقصير 
في إشباع ىذه الحاجات لدى الطفل فإنو يترك أثرا سمبيا في مفيوم الذات لدى الطفل، وعندما 
يتعرض الفرد إلى وسائط التطبيع األخرى، فانو يتعرض إلى خبرات تزيد من توضيح مفيوم 

الذات لديو، اي بمعنى انو تصبح لديو صورة أوضح عن مفيومو لذاتو، بغض النظر عما إذا 
كانت الزيادة في الجانب السمبي أو في الجانب االيجابي من تقدير الذات، فإذا حدث أن تماثل 
سموك اآلخرين واستجاباتيم التقيمية تجاه الفرد مع استجابات وسموك الوالدين تعزز مضمون 
فكرتو عن ذاتو، أو قد يحدث العكس حين يمقى في المنزل تقديرا أو مدحا، ويعامل معاممة 

( 1985حسين،).مختمفة كميا خارج المنزل
 

كما إن مفيوم الذات يتشكل لدى الفرد منذ الطفولة وعبر مراحل النمو المختمفة، وفي ضوء 
محددات معينة، حيث يكتسب الفرد خبلليا وبصورة تدريجية فكرتو عن نفسو، أي أن األفكار 
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والمشاعر التي يكونيا الفرد عن نفسو ويصف بيا ذاتو ىي نتاج أنماط التنشئة االجتماعية 
والتفاعل االجتماعي وأساليب التعزيز والعقاب واتجاىات الوالدين، ومن الخبرات االنفعالية 

: واالجتماعية التي يمر بيا الفرد من
ويشكل الفرد . الخ....الوضع االقتصادي لؤلسرة، والنجاح والفشل، ومواقف اإلحباط والصراع
( 1985حسين،).مفيومو لذاتو من خبلل الخبرات التي يمر بيا في مراحل تطوره المختمفة

كما يرى عدس وتوق أن مفيوم الذات يتطور من خبلل عوامل مترابطة ومتداخمة في آن معا 
: نورده عمى النحو التالي

 وتتكون ىذه الصورة في البدء من اإلدراك الحسي، : الوعي بالجسم وتشكيل صورة عنو
 .وتكتمل في مرحمة تكون اليوية

 إذ يساعد تطور المغة لدى الفرد في تطور مفيوم الذات لديو، فاستعمال بعض : المغة
الضمائر مثل ياء الممكية، وضمائر الغائب دليل تمييز الطفل لذاتو عن اآلخرين، 

 .وتشكل رموز المغة أساس إدراك الذات وتقويميا

  اآلخرون المحيطون بالفرد واليامون في حياتو كالوالدين وجماعة الرفاق
 (1986عدس وتوق،  ).الخ....والمدرسين

تعتبر الخبرات المدرسية من المصادر الرئيسة في تشكيل مفيوم الذات لدى الفرد، حيث يمر 
الفرد بخبرات وظروف ومواقف وعبلقات جديدة، فيبدأ في تكوين صورة جديدة عن قدراتو 

الجسمية والعقمية وسماتو االجتماعية واالنفعالية متأثرا في ذلك بما يصفو اآلخرون وما ينعتو بو 
انك قوي أو متفوق أو عنيد : المحيطون بو ومن يتصل بيم بشكل مباشر ومستمر كأن يقال لو

أو غبي أو أنت ال تقدر أو تقوى عمى فعل كذا وكذا، كما أن الفرد يتأثر باألسموب الذي يتعامل 
بو، فيستنتج بأنو أي الفرد غير مرغوب فيو إذا رفض زمبلؤه المعب معو أو مشاطرتو الحديث أو 

ما شابو، وقد تبين أن األفراد الذين يحتفظون في ذاكرتيم بخبرات طيبة في حياتيم المدرسية 
متمثمة في عبلقة متوافقة مع المدرسين والزمبلء وتحقيق مستويات عالية من التحصيل كانوا 
يتصفون بمفاىيم ايجابية عن مفيوميم لذاتيم، كما وأشارت دراسات عديدة أن النجاح والفشل 

فالطبلب ذوو التحصيل . المدرسي يؤثران في الطريقة التي ينظر بيا الطبلب إلى أنفسيم
المنخفض من المحتمل أن تتكون لدييم مشاعر سمبية نحو قدراتيم وتقييميم لذاتيم، أما الطبلب 
ذوو التحصيل المرتفع ىناك احتماالت قوية أن يكونوا مشاعر واتجاىات ايجابية عن قدراتيم 

. وذواتيم
يمعب المدرسون دورا ىاما في تشكيل مفيوم الذات لدى الطبلب من خبلل أساليب التقويم 

وأساليب التعامل فقد يعامل المدرسون طالبا معينا عمى انو غير قادر عمى األداء الجيد ويصفونو 
بالببلدة والعجز عن الفيم وانو ليس كباقي األقران في غرفة الصف، فيذا السموك من قبل 
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المدرسين سيولد لدى الطالب انطباعا مكونا منو اتجاىا سمبيا نحو ذاتو بأنو عاجز وفاشل 
 وفق ىذا توبالتالي فان ىذا الطالب الموسوم بالفشل والببلدة سوف يتصرف ويسمك سموكيا

تحت وطأة اإلحساس بالفشل والعجز - أي الطالب- اإلطار الذي وضعو فيو معممو، فيعفي نفسو
الذي صنعتو تمك المعاممة من كل محاولة لمتعمم، وفي نفس الوقت يمجأ ىؤالء المدرسون إلى 
إىمال ىذا الطالب أو قد يزودنو بخبرات سيمة تكفل لو النجاح ويعفونو من كل مشاركة جادة، 
ومع تكرار ىكذا سموك من قبل المدرس يشعر الطالب معو بأنو فاشل ويتصرف في ضوء ىذا 

( 1987حسين،). اإلطار مع اإلحساس بالفشل واإلىمال المستمرين
 

إن المدرسة ىي أىم المؤسسات التعميمية التي تشتمل عمى مرحمة أو أكثر  (1999)يعتبر العزام
من مراحل التعميم المختمفة، والتي تعنى بتربية الفرد وتعميمو، ليستطيع بالتالي فيم واقعو 

والتوصل إلى تشكيل سموكو، وبناء شخصيتو واخذ دوره ليسيم في العمل عمى تطوره وتغيير 
. واقعو نحو األفضل

 
أن تطوير اتجاىات ايجابية نحو المدرسة ونحو النشاطات المتنوعة  (1984)ويرى نشواتي

المرتبطة بيا ىو ىدف ىام تسعى التربية إلى تحقيقو لدى الطمبة، إال انو يرى أن الواقع التعميمي 
. السائد في مدارس عديدة يشير إلى عدم انجاز ىذا اليدف عمى النحو المرغوب

 
: مفيوم االتجاه

بأنو عبارة عن  (1972)تتعدد تعريفات االتجاه في الدراسات العربية واألجنبية ، فيعرفو زىران
استعداد نفسي أو تييؤ عقمي عصبي متعمم لبلستجابة إيجابا أو سمبا نحو أشخاص أو أشياء أو 

. مواقف في البيئة التي تثير ىذه االستجابة
نزوع ثابت نسبيا لبلستجابة نحو صنف من المؤثرات " بأنو  (1989الزيود،)ويعرفو الرفاعي في 

بشكل ينطوي عمى تمييز أو رفض وعدم تفضيل، فيو نزوع الفرد الن يحب أو يرفض فئة ما من 
". األفراد أو مجموعة من األفكار أو مؤسسة اجتماعية أو نظاما تربويا 

إلى أن االتجاه عبارة عن حالة استعداد لدى الفرد تدفعو (1989الزيود، )كما يشير جمفورد في 
. إلى تأييد أو عدم تأييد موضوع اجتماعي معين

 :-خصائص االتجاه
:- عددا من الخصائص لبلتجاىات، نورد منيا ما يمي (1991)يورد منسي 

. االتجاىات النفسية مكتسبة ومتعممة وليست موروثة -1
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االتجاىات ال تتكون في فراغ ولكنيا تتضمن دائما عبلقة بين فرد وموضوع من  -2
 .موضوعات البيئة

 .لبلتجاىات النفسية خصائص انفعالية -3

 .تتعدد االتجاىات وتختمف حسب المثيرات المرتبطة بيا -4

 .االتجاه النفسي تغمب عميو الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث محتواه -5

تتفاوت االتجاىات النفسية في درجة وضوحيا وجبلئيا فمنيا ما يكون واضح المعالم  -6
 .ومنيا ما يكون غامضا

يتمثل االتجاه النفسي فيما بين الفرد لممثيرات االجتماعية من اتساق واتفاق ، مما يسمح  -7
 .بالتنبؤ باستجابة الفرد لبعض المثيرات االجتماعية

 .االتجاه النفسي قد يكون عاما أو محدودا -8

 .يقع االتجاه النفسي بين طرفين متقابمين احدىما موجب واآلخر سالب -9

تمتاز االتجاىات النفسية بان ليا صفة الثبات النسبي واالستمرار النسبي، ولكن  -10
 .يمكن تعديميا وتغييرىا تحت ظروف معينة

 
: موقف الطمبة واتجاىاتيم نحو المدرسة

تعتبر االتجاىات والقيم التي يتبناىا الطالب من العوامل التي تفسر مستوى تحصيمو الدراسي 
( Magdol، 1994)ففي مسح أجراه المركز القومي لمبحوث التربوية في الواليات المتحدة

حول الطمبة المتسربين، والمتأخرين عن الدراسة، حيث تم فيو سؤاليم عن أسباب تسربيم أو 
تأخرىم الدراسي فكانت اإلجابات تدور حول عدم ميميم نحو المدرسة وشعورىم السمبي نحوىا 

وقد اظير المسح أن ىؤالء الطمبة ال يشعرون باالنتماء لمدارسيم وال يشعرون باالستمتاع 
وىم في المدرسة، كما لدييم اتجاىات ايجابية نحو العمل أكثر من اتجاىاتيم نحو المدرسة 

تمام الدراسة بعد انتياء المرحمة الثانوية . والدراسة، ولدييم طموح اقل لمتابعة وا 
أن من العوامل التي تؤثر عمى ضعف التحصيل الدراسي و ربما التوقف عن الدراسة ىو 
النفور من المدرسة فغالبية الطمبة المتوقفين عن الدراسة ال يشعرون بانتماء لمدارسيم وال 

(  Magdol. 1994). يستمتعون بالمدرسة
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: الخالصة
 

يتضح لنا مما سبق عرضو عن تكوين مفيوم الذات لدى الفرد والعوامل التي تساعد في تطوره 
: مايمي
  مفيوم الذات ىو اإلجابة الصادقة عمى سؤال من أنا ومن أكون؟ حيث يتوقع أن يقدم

الفرد فييا ما يحممو عن ذاتو من تصورات وتقييمات وبما يرى أن اآلخرين ينظرون إليو 
 .من خبلليا

  إن مفيوم الذات ىو نتاج اجتماعي وان أساليب التنشئة االجتماعية والرعاية الوالدية
والعوامل األسرية واالجتماعية وتقييمات اآلخرين، وخاصة المحيطين بالفرد أو الطفل 

سواء أكانوا الوالدين أو المربين أو المدرسين تعتبر من أىم العوامل وأكثرىا تأثيرا في نمو 
 .مفيوم الذات والعمل عمى تشكيمو

  إن عممية تطور مفيوم الذات ىي عممية مستمرة ما دام الفرد يظل مستمرا في اكتشاف
 .الجوانب الجديدة في عممية النمو التي تؤدي إلى تغيير في ىذا المفيوم لديو

  مفيوم الذات متفاوت في المراحل المختمفة فيو يبدأ سريعا، يتأثر بالخبرات المباشرة
وينتيي بثبات نسبي بعد أن يأخذ شكبل يقارب الكمال يتبع تغير الخبرات التي تحيط 

 .هبالفرد في بيئتو ومجتمع

  إن تكون المفيوم السالب عن الذات يرتبط باالنحراف واالضطراب النفسي والعصاب. 

 إن مفيوم الذات الموجب يرتبط بالسواء والصحة النفسية لدى الفرد. 

  يعتبر مفيوم الذات من األبعاد األساسية الميمة في تكوين شخصية الفرد اإلنسانية التي
 .ليا كبير األثر في سموكو وتصرفاتو 
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:  الدراسات السابقة2.2
العبلقة بين ) موضوع ىذه الدارسة بشكل مباشر تناولتالممفت لمنظر أن الدراسات التي  من

في حدود – بشكل مستقل قميمة نسبياً  (مفيوم الذات واالتجاه نحو المدرسة وعبلقتيما بالتحصيل
االتجاه نحو بشكل مستقل أو الذات مقارنة بالدراسات األخرى التي تحدثت عن - عمم الباحث
والدراسات التي تم الحصول عمييا بعد مراجعة األدب التربوي . وارتباطيا بمتغير آخرالمدرسة 

عن طريق المراجع، والدوريات المتخصصة، والمجبلت، ورسائل الماجستير قام الباحث بتفنيدىا 
 : ىيعناوينتحت ثبلثة 

. االتجاه نحو المدرسةبمفيوم الذات و التي تتعمق  العربية الدراسات السابقة1.

. االتجاه نحو المدرسةبمفيوم الذات و التي تتعمق  األجنبية الدراسات السابقة2.
 

 :وفيما يمي عرض ليذه الدراسات
 

  العربيةت الدراسا1.2.2
 

 دراسة لمعرفة فاعمية أشكال الرعاية من حيث األثر عمى مفيوم الذات (1980)عباسأجرى 
لدى الطفل كمفيوم تكيفي، حيث قام بدراسة الفرق في مفيوم الذات بين األطفال الذكور، واإلناث 
من األيتام وغير األيتام والفرق في مفيوم الذات بين الصغار والكبار، وكانت عينة الدراسة مكونة 

سنة، واستخدم الباحث  (15-8)طفبل من الذكور، واإلناث تراوحت أعمارىم مابين (432)من 
عبد اهلل )التي قام بإعدادىا وتطويرىا  (16-7)في دراستو قائمة مفيوم الذات لؤلطفال من سن 

: وخرجت نتائج الدراسة عمى النحو التالي( عمي عباس)و (زيد الكيبلني
  كان لمتغير الجنس اثر دال إحصائيا في األداء عمى قائمة مفيوم الذات وكذلك تحققت

القيمة االجتماعية واالتجاه نحو الجماعة : ىذه الداللة في أربعة مقاييس فرعية ىي
والقدرة العقمية والعدوانية، ولم يكن لمتغير الجنس اثر ذو داللة في المقاييس األربعة 

حيث كانت ىذه . الثقة بالنفس والجسم والصحة واالتزان العاطفي والنشاط: األخرى وىي
الفروق لصالح اإلناث باستثناء نتيجة واحد لممقياس الفرعي والتي كانت لصالح الذكور 

 .إال وىي الثقة بالنفس

  (الدرجة الكمية)لم يكن لمتغير العمر اثر ذو داللة في األداء عمى قائمة مفيوم الذات 
القيمة : وكذلك لم يكن لمتغير العمر اثر دال إحصائيا في ستة مقاييس فرعية ىي
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االجتماعية والثقة بالنفس واالتجاه نحو الجماعة والجسم والصحة واالتزان العاطفي 
 .القدرة العقمية والنشاط: والعدوانية، وتحققت ىذه الداللة في مقياسين فرعيين وىما

 

فقد أجرى دراسة ىدفت إلى التعرف  (1988)اليعقوبوالمشار إلييا في  (1982)أما العمري
عمى اثر كل من مفيوم الذات والجنس عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة في مادة المغة 

طالب وطالبة تم اختيارىم بطريقة العينة  (170)االنجميزية، وقد تكونت عينة الدراسة من
العشوائية البسيطة، من بين طمبة الصف الثالث اإلعدادي في المدارس الحكومية في مدينة اربد، 

 لقياس مفيوم الذات، واختبارا تحصيميا في المغة (بيرس ىارس)واستخدم الباحث مقياس 
االنجميزية، وقد كشفت نتائج ىذه الدراسة عن عدم وجود اثر ذي داللة إحصائية لمفيوم الذات 

. والجنس في مستوى التحصيل األكاديمي لمطمبة
 

 العبلقة بين مفيوم الذات والكفاية في التحصيل الدراسي، والتخصص، (1985) حسينكما درس
طالبا من  (189)، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من(عممي، أدبي )في المرحمة الثانوية

طبلب الثاني، والثالث الثانوي، في مدرستي اليمامة الثانوية، وبدر الثانوية بمدينة الرياض، 
واستخدم الباحث مقياسا لمفيوم الذات في المجال المدرسي، وىو من إعداد الباحث نفسو، وكانت 

: نتائج الدراسة عمى النحو التالي
  عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مفيوم الذات بين الطبلب في المستوى التعميمي

 .بالرغم من اختبلف المستوى بين أفراد العينة

 لم تكن ىناك أي فروق تذكر ذات داللة إحصائية بين طمبة ثاني عممي وثالث عممي. 

  كما انو لم تكن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات البحث الخاصة بالكفاية
 .في التحصيل الدراسي

  كشفت الدراسة عن وجود عبلقة خطية بين متغيري مفيوم الذات والتحصيل حيث يبلحظ
 .ارتفاع الدرجة عمى مفيوم الذات بارتفاع التحصيل

 
دراسة لمتعرف عمى درجة العبلقة بين مفيوم ( 1985)يعقوب وبمبلوفي األردن أجرى كل من 

الذات والتحصيل الدراسي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية في األردن، واستقصاء اثر كل من 
المستوى الدراسي، والتحصيل، والجنس، في مفيوم الذات لدى تبلميذ ىذه المرحمة، وكانت عينة 

( 18)طالبات موزعين عمى(310)طالبا و(352)طالبا وطالبة منيم (662)الدراسة مكونة من
شعب لكل صفوف المرحمة اإلعدادية،  (6)شعبة نصفيا ذكور ونصفيا اآلخر إناث بواقع 

لمفيوم الذات المقنن لمبيئة األردنية، وقد دلت النتائج  (بيرس ىارس)واستخدم الباحثان مقياس 



25 

عمى وجود عبلقة ايجابية بين درجات مفيوم الذات والتحصيل الدراسي لدى مختمف مجموعات 
الدراسة، وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمستوى التحصيل لصالح ذوي 
. التحصيل المرتفع، كما أن النتائج لم تظير فروقا دالة إحصائيا تعزى لممستوى ألدارسي والجنس

 
االنبساط، ) دراسة بحثت العبلقة بين مفيوم الذات وبعدي الشخصية (1988)السالمأيضا أجرى 

بالتحصيل األكاديمي لدى طمبة المرحمة الثانوية في لواء عجمون، ( االتزان، االنفعال)و (االنطواء
بيرس )طالبا وطالبة، وقد استخدم الباحث مقياس  (230)وكانت عينة الدراسة مكونة من 

لمفيوم الذات المقنن لمبيئة األردنية، وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في  (ىارس
متوسطات تحصيل الطمبة في المرحمة الثانوية لصالح مجموعة من مرتفعي مفيوم الذات حين أن 

. ىؤالء ىم مرتفعو التحصيل الدراسي
 

 والتي ىدفت إلى معرفة اثر التحصيل األكاديمي (1988)اليعقوبوفي دراسة التي أجراىا 
طالبة (921)والجنس في مركز الضبط لدى عينة من طمبة الصف التاسع األساسي بمغ قواميا

وطالبة في المدارس الحكومية في مدينة اربد، حيث استخدم الباحث مقياس روتر لمركز الضبط 
ىارس لمفيوم الذات، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية - ومقياس بيرس

في متوسطات درجات الطبلب والطالبات عمى مقياس الذات ومركز الضبط لصالح الطالبات، 
. كما أظيرت النتائج أن مفيوم الذات لدى الطمبة الذكور أعمى منو عند اإلناث

 
 أجرى دراسة ىدفت إلى مقارنة مفيوم الذات بين طمبة القسمين (1989)أبو طالبكما أن 

العممي واألدبي في الصف الثالث الثانوي بمنطقة صيباء، التعميمية في المممكة العربية السعودية، 
، والذي يقيس (1983)حيث استخدم الباحث مقياس مفيوم الذات في المجال المدرسي لحسين

مفيوم الذات عن القدرة العقمية، ومفيوم الذات االجتماعية والذات المدرسية : أربعة أبعاد وىي
من القسم العممي  (132)طالبا منيم  (198)والذات الشخصية، واشتممت عينة الدراسة عمى

من القسم األدبي، وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (66)و
. طبلب القسمين العممي واألدبي والصف الثالث الثانوي في مفيوم الذات

 
اثر التنشئة االجتماعية والتفاعل بين المعمم : بعنوان باجراء دراسة(1989) العارضةقامت

والطالب عمى مفيوم الذات لدى الطمبة، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثر متغيرات نمط 
التنشئة االجتماعية، وأسموب المعمم، والجنس، والتفاعل فيما بينيما عمى مفيوم الذات، لدى 

طالبة وطالبة اختيروا بطريقة (417)طبلب الصف السادس، وكانت عينة الدراسة مكونة من
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عشوائية طبقية، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود اثر لمتنشئة األسرية عمى مفيوم الذات، باستثناء 
بعد الصحة، والجسم، وكان ذلك لصالح المجموعة التي يتصف أسموب معاممة الوالدين بالحب 
والدفء، وكذلك ظير اثر ألسموب المعمم في التعامل مع الطبلب عمى جميع الدرجات الفرعية 
. لصالح المجموعة الثانية التي يتصف أسموب المعمم في التعامل مع الطبلب بالتعزيز والرعاية

 
كما أظيرت النتائج وجود اثر لمتغير الجنس عمى مفيوم الذات في حالة ثبلث درجات فرعية، 

فقد وجد فرق بين الجنسين في ثبلثة أبعاد ىي الثقة بالنفس، والنشاط، والعدوانية، وكانت لصالح 
. الذكور في البعدين األولين ولصالح اإلناث في بعد العدوانية

 
 دراسة بحث فييا العبلقة بين األفكار البلعقبلنية والتنشئة (1992)الفيصل  وكذلك أجرى
، بيدف الكشف عن درجة انتشار األفكار البلعقبلنية بين طمبة كميات  ومفيوم الذاتاالجتماعية

 وأيضا معرفة .الجنسوفيما إذا كانت درجة ىذه االنتشار تختمف باختبلف األردن، المجتمع في 
وقد اشتممت .  ومفيوم الذات عند ىؤالء الطمبة،والتنشئة الوالدية، العبلقة بين األفكار البلعقبلنية

وتم تطبيق مقياس . طالبا وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية العنقودية (733)عمى  عينة الدراسة
، واستبانة التنشئة االجتماعية التي (1985) العقبلنية والبلعقبلنية الذي أعده الريحاني األفكار

وأظيرت النتائج أن . (1982) دوواومقياس مفيوم الذات الذي أعده الد (1984) أعدىا السقار
، وأن (%33%- (4،9 بين تراوحتاألفكار البلعقبلنية تنتشر بين طمبة كميات المجتمع بنسب 

الذكور يتميزون عن اإلناث في واحدة من األفكار بينما اإلناث يتميزون في ثبلثة من األفكار 
البلعقبلنية، كذلك وجود معامبلت ارتباط سالبة بين األفكار البلعقبلنية والتنشئة الوالدية، ووجود 

ووجود . ارتباط باالتجاه السالب ذي داللة إحصائية بين األفكار البلعقبلنية وبين مفيوم الذات
 .عبلقة ايجابية بين أنماط التنشئة الوالدية وبين مفيوم الذات

 
 دراسة ىدفت إلى التعرف عمى اثر كل من العمر، والجنس، في (1992)عروقكما أجرى 

طالبا،  (600)مفيوم الذات، وتطوره لدى طمبة المرحمة األساسية، وقد تكونت عينة الدراسة من 
سنة،  (16-12)وطالبة، من طمبة المرحمة األساسية في مدينة اربد، من المراحل العمرية

وأظيرت النتائج وجود . المقنن لمبيئة األردنية (بيرس ىارس)واستخدم الباحث في دراستو مقياس 
، (16- 14)اثر دال إحصائيا في تطور مفيوم الذات لدى الطمبة لصالح الفئتين العمريتين 

. وعدم وجود اثر ذي داللة إحصائية لمجنس في مفيوم الذات لدى كل من الطبلب والطالبات
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وفي دراسة ىدفت إلى معرفة مفيوم الذات لدى المتفوقين دراسيا، وغير المتفوقين من طمبة 
، حيث كانت عينة الدراسة مكونة (1993)الفاعوريالمرحمة الثانوية في لواء جرش، أجراىا 

كذلك . (1983)طالبا وطالبة، واستخدم الباحث مقياس مفيوم الذات الذي أعده جبريل(320)من
الجنس،  )استخدم الباحث تحميل التباين الثبلثي في معالجة البيانات لمعرفة تأثير كل من متغير

عمى مفيوم الذات، وبينت نتائج الدراسة فروقا بين مفيوم الذات عند  (والتخصص، والتحصيل
. المتفوقين وغير المتفوقين لصالح الطبلب المتفوقين

 
 بنتائج ىامة، والتي أجرتيا بيدف معرفة اثر المشكبلت التي (1994)الجواميسوخرجت دراسة 

يواجييا بعض أطفال الروضة، عمى مفيوم الذات لدييم عندما يمتحقون بالصف األول األساسي، 
وما إذا وجدت فروق دالة إحصائيا في مستويات مفيوم الذات لدى تبلميذ الصف األول 

طالبا  (120)األساسي، واستخدمت الباحثة مقياسا من إعدادىا عمى عينة الدراسة التي بمغ قواميا
وطالبة تم اختيارىم من منطقة عمان الكبرى، حيث وجدت الباحثة أن مفيوم الذات أكثر ايجابية 
لدى ذكور العينة مقارنة باإلناث بشكل عام، وفي بعد الصحة، والجسم بشكل خاص، بينما كان 

. مستوى مفيوم الذات لدى اإلناث أكثر ايجابية في بعد العدوانية
 

 بدراسة ىدفت إلى معرفة اثر نظام التعميم المختمط عمى مفيوم الذات عند (1994)خميلوقام 
سنة، واستخدم الباحث مقياس مفيوم الذات لطمبة المرحمة (17-14)الطمبة األردنيين ما بين

طالبا وطالبة كان  (1327)الثانوية في األردن المبني عمى طريقة راش، وبمغت عينة الدراسة
من الصفوف التاسع والعاشر واألول الثانوي والثاني عشر، ووجد  (571)واإلناث (755)الذكور

: الباحث النتائج التالية
  ال يوجد اثر دال إحصائيا لمتغير الجنس عمى مفيوم الذات ضمن نطاق بعد العبلقات

 .العائمية واالجتماعية وبعدي السموك واألخبلق

  كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن لمتغير العمر أثرا داال إحصائيا عمى مفيوم الذات عند
 .طمبة العينة ضمن المستويات العمرية التي كانت موضع الدراسة

 
 في دراسة ىدفت إلى معرفة اثر الجنس ومركز (1994)مقابمة ويعقوبكما اشترك كل من 

طالبا  (376)التحكم في مفيوم الذات لدى طمبة جامعة اليرموك، حيث شارك في ىذه الدراسة 
طالبة واستخدم الباحثان الصورة المختصرة من مقياس مفيوم الذات المقنن لمبيئة  (488)و

، وتوصل الباحثان إلى نتائج كان منيا وجود فروق ذات (1990)األردنية، من إعداد يعقوب
داللة إحصائية بين درجات مفيوم الذات لدى طمبة الجامعة تعزى إلى متغير الجنس حيث بينت 
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العبلقات العائمية، : النتائج أن ىناك فروقا في متوسطات أداء الذكور واإلناث عمى األبعاد
والعبلقات االجتماعية والمظير والخصائص الجسمية والبعد األكاديمي والبعد األخبلقي وكذلك 

عمى مفيوم الذات العام كميا كانت لصالح اإلناث، أما عمى بعد الشخصية فمم تصل الفروق بين 
. الجنسين لمستوى الداللة اإلحصائية

 
والتي بعنوان االتجاىات ومستوى الطموح لدى طبلب التعميم الفني  ( 1994)وفي دراسة رزق 

وتكون مجتمع الدراسة من طبلب التعميم ، الثانوي في بعض مناطق المممكة العربية السعودية
وكانت . في كل من جدة ، والطائف ، وبريده   (الصناعي ، التجاري ، الزراعي)الفني  الثانوي 
متدربًا واستخدم الباحث مقياس اتجاىات طبلب المرحة الثانوية الفنية ،  ( 955 )عينة الدراسة 

وكان من . نحو المدرسة الفنية ، باإلضافة إلى استبانة أعدت بغرض الكشف عن االتجاىات 
:  ابرز نتائج تمك الدراسة 

  توجد اتجاىات ايجابية لدى طبلب المعاىد الفنية الثانوية نحو مؤسساتيم  التعميمية
  .

  توجد مستويات طموح  لدى طبلب المعاىد الفنية الثانوية  .
 

 دراسة كان اليدف منيا ىو المقارنة بين مفيوم الذات لمطبلب (1996)البيطارأجرت كما 
الراسبين في الصف السادس األساسي في مدارس الحكومة والوكالة والخاصة في منطقة بيت 

 :طالبا وطالبة وكانت نتائج الدراسة كما يمي(120)لحم عينة بمغ قواميا 
  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطمبة الراسبين وغير الراسبين في الصف السادس

 .في مدارس بيت لحم بشكل عام في المجال االجتماعي

  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفيوم الذات بين الطمبة الراسبين وغير الراسبين في
 .المجال السموكي والنفسي والمثالي

  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطمبة الراسبين وغير الراسبين في الصف السادس
 .في مدارس بيت لحم حسب متغير الجنس في المجالين االجتماعي والمثالي 

  وجود فروق في مفيوم الذات بين الطمبة الراسبين وغير الراسبين حسب متغير الجنس
 .في المجالين النفسي والسموكي

  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطمبة الراسبين وغير الراسبين في الصف السادس
في مدارس بيت لحم حسب متغير نوع المدرسة في المجال النفسي في المدارس الخاصة 
واالجتماعي في مدراس وكالة الغوث الدولية، والسموكي في المدارس الحكومية، والمثالي 

 .في كل من مدارس الوكالة والمدارس الخاصة
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  وجود فروق دالة إحصائيا بين الطمبة الراسبين وغير الراسبين في الصف السادس في
مدارس بيت لحم حسب متغير نوع المدرسة في المجال النفسي في مدراس الوكالة، وفي 
المجال االجتماعي في المدارس الخاصة، وفي المجال السموكي في كل من المدارس 

 .الحكومية والخاصة، وفي المجال المثالي في المدارس الحكومية

 
 دراسة لتحديد العبلقات بين مفيوم الذات ومركز الضبط لدى (1996)سرحان وأيضا أجرت 

الطمبة الجامعيين في الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية، كما ىدفت إلى دراسة مفيوم 
الجامعة، والجنس، والمستوى، والمنطقة السكنية، : الذات لدى الطمبة اعتمادا عمى متغيرات

) طالبا والطالبات  ( 133 )واختارت عينة من جامعات فمسطينية بمغ عدد الطمبة الذكور منيا 
أولى ورابعة موزعين عمى تخصصات : طالبا وطالبة من مستويين (269) ، بمجموع ( 136
المعرب ليبلءم البيئة األردنية، حيث قامت الباحثة  (كوبر سميث)وطبقت الباحثة مقياس . مختمفة

ومن النتائج التي توصمت الباحثة إلييا عدم وجود فروق ذات . بتقنينو عمى البيئة الفمسطينية
داللة إحصائية بين الطبلب الذكور والطالبات اإلناث في مفيوم الذات في مختمف الجامعات 
الفمسطينية قيد الدراسة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة في مفيوم الذات تعزى 
لمتخصص حيث اتضح أن ىناك فروقًا ذات داللة بين طمبة تخصص الفقو والتشريع وطمبة 
تخصص التمريض لصالح طمبة التمريض، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

إحصائية تبعا لمتغير المنطقة السكنية، وكذلك بين طمبة مستوى سنة رابعة وطمبة مستوى سنة 
. أولى في مفيوم الذات

 
بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى مفيوم الذات لدى طمبة الجامعة األردنية  (1999)وىيبيكما قام 

وعبلقتو بمتغيرات التخصص، والمستوى الدراسي، والجنس، والتحصيل الدراسي، حيث اشتممت 
طالبا، وطالبة من طمبة الجامعة األردنية، وقد استخدم الباحث مقياس  (500)عينة الدراسة عمى

 :لمفيوم الذات بصورتو المعربة وكانت نتائج الدراسة عمى النحو التالي (تنسي)
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التخصصين العممي واإلنساني عمى ستة من

 .أبعاد مقياس تنسي التسعة

  وجود فروق دالة إحصائيا عمى ثبلثة أبعاد فرعية كان اثنان منيا لصالح طمبة
 .(الذات البدنية، والسموك )التخصصات اإلنسانية وىما بعدا

  عدم وجود فروق دالة إحصائيا في خمسة من أبعاد المقياس بين طمبة السنة األولى
 .والسنة الرابعة حيث كانت لصالح طمبة السنة األولى
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  وجود فروق عمى بعدين من أبعاد المقياس كانت لصالح اإلناث في بعد الشخصية
 .وكانت النتيجة في بعد الذات االجتماعية لصالح الذكور

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا تبعا الختبلف التحصيل الدراسي. 

 
ىدفت إلى تحديد اثر طريقة التعمم التعاوني في التحصيل في العموم ( 2000)لنوافمةدراسة وفي 

ومفيوم الذات العممي لدى طبلب الصف الثامن األساسي مقارنة بأثر الطريقة التقميدية، واشتممت 
طابا من طبلب الصف الثامن األساسي في بمدة كفر راكب لواء الكورة،  (53)عينة الدراسة عمى 

 :وأظيرت الدراسة النتائج التالية
  لم تظير النتائج فروقا دالة إحصائيا في مفيوم الذات العممي لدى الطبلب أنفسيم تعزى

 .لمتغير طريقة التدريس

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى مقياس مفيوم الذات الواقعي البعدي لصالح
 .المجموعة التجريبية

  لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آداء المجموعتين التجريبية والضابطة
 .عمى مقياس مفيوم الذات المثالي البعدي

 
 في تعديل  إرشاديالتعرف عمى تأثير برنامج والتي ىدفت إلى (2001)النقيثانوفي دراسة 
تطوير مفيوم الذات اإليجابي لدى المتأخرين دراسيا، وعبلقتو بالتحصيل الدراسي و ،مفيوم الذات

 12) أعمارىم منتتراوح ( طالبا30) عينة الدراسة عمى ت، واشتمللدى طمبة المرحمة المتوسطة
، وقد استخدم الباحث أدوات عدة  ومفيوم متخصص عن الذات،عاما، متأخرين دراسيا(15– 

 قائمة ، و(رسارس هيب)مقياس .  بناء برنامج إرشادي عن تعديل مفيوم الذات:في الدراسة وىي
  نتائج ، وكانتاختبار الذكاء المصورو ،مقياس النقيثان لمفيوم ذات األطفالو ،ثسميكوبر 
 :الدراسة
 ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات االختبار القبمي اوجدت الدراسة فروق 

 .واالختبار البعدي في مفيوم الذات

  وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مفيوم الذات في القياس البعدي
 .بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

 ذات داللة إحصائية في متوسطات مجموع درجات اختبار اوجدت الدراسة أن ىناك فروق 
الفصل الدراسي األول ومتوسط درجات االختبار الفصل الثاني لدى المجموعة التجريبية، 

 .أما المجموعة الضابطة فمم تظير لدييا تمك الفروق
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بدراسة العبلقة الوظيفية  (2006)الترتوري،  المشار إلييا في العبد اهلل والخميفي كما قام 
وكل من االتجاىات نحو  (كما يقيسو التحصيل الدراسي العام)بين األداء األكاديمي  (التنبؤية)

طالبة قطرية،  (242) عينة تطوعية مكونة من ىالدراسة، ودافعية االنجاز، وعادات االستذكار لد
مقياس الدافع لبلنجاز لمراشدين ومقياس عادات : واستخدمت أداتان في ىذه الدراسة ىما

االستذكار واالتجاىات نحو الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن األداء األكاديمي ارتبط 
دافعية االنجاز، وعادات االستذكار، واالتجاىات : عمومو بشكل إيجابي بكل متغيرات الدراسة

كما أظيرت النتائج أن األداء األكاديمي قد تم التنبؤ بو من خبلل كل المتغيرات . نحو الدراسة
متغير دافعية اإلنجاز، متغيرات عادات االستذكار، ومتغيرات االتجاىات نحو الدراسة  )المتنبئة 

بمجموعيا، وأن حجم ىذا التنبؤ كان أقوى لعينة طالبات التخصص األدبي مقارنة بحجم أثره 
. لعينة طالبات التخصص العممي

 
بدراسة كان اليدف منيا الكشف عن طبيعة العبلقة بين كل من ( 2003)المغربي أيضا قامت 

دافعية التعمم واالتجاه نحو المدرسة، ومستوى التحصيل األكاديمي ومعرفة أن كان ىناك فروق 
تبعا لمتغيرات الجنس، والمرحمة الصفية، والمستوى االقتصادي لؤلسرة، والمستوى التعميمي لكل 

لدى طمبة الصفين الثامن والعاشر في المدارس الحكومية في . من األم واألب والتفاعل بينيما
طالبا وطالبة، حيث طبق عمييم  (263)مدينة أريحا، وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من 

مقياس دافعية التعمم، واالتجاه نحو المدرسة، وقد توصمت الدراسة إلى وجود ارتباط ايجابي بين 
دافعية التعمم واالتجاه نحو المدرسة، وجود ارتباط ايجابي بين دافعية التعمم ومستوى تحصيل 

بينما تبين عدم وجود فروق . وكذلك بين االتجاه نحو المدرسة، ومستوى تحصيل الطمبة.الطمبة
 نحو هتبعا لمجنس ولممرحمة الصفية ولمستوى تعميم األم، فروقا عمى دافعية التعمم واالتجا

المدرسة، بينما تبين وجود فروق عمى دافعية التعمم تبعا لمستوى تعميم األب لصالح ذوي التعميم 
 نحو هالجامعي، كما تبين وجود فروق في المستوى االقتصادي لؤلسرة عمى دافعية التعمم واالتجا

. المدرسة لصالح ذوي الدخل المرتفع
 
  فقد أجرى دراسة ىدفت إلى تحديد العبلقة بين حب االستطبلع العممي (2003)عساكرهأما  

وكل من التحصيل الدراسي، ومفيوم الذات، واالتجاىات العممية نحو مادة العموم لدى طمبة 
طالبا ذكرا  (63)طالبا منيم  (131)المرحمة األساسية، حيث كانت عينة الدراسة مكونة من

 :طالبة ، وقد خرج الباحث بالنتائج التالية (68)و
  عدم وجود عبلقة ارتباطية في متوسطات حب االستطبلع ومتوسطات االتجاىات

 .العممية
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  عدم وجود عبلقة ارتباطية في متوسطات االتجاىات العممية ومتوسطات التحصيل
 .العممي

  توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية في متوسطات مفيوم الذات ومتوسطات
 .االتجاىات العممية

 االستطبلع ومتوسطات بال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية في متوسطات ح 
 .مفيوم الذات

  عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات تقدير الذات. 

 
الرفض /  فقد أجرت دراسة بيدف التعرف عمى طبيعة عبلقة إدراك القبول (2006)بدر أما 

 العدواني وفحص العبلقة بين مفيوم الذات والسموك العدواني لدى األطفال، كالوالدي بالسمو
 ة المرحمة االبتدائية طبق عمييم استمارتمن تمميذا (174)وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة من 

الرفض الوالدي ومقياس مفيوم الذات ومقياس كونرز لتقدير سموك الطفل، وأسفرت / القبول 
لمرفض الوالدي من قبل األب واألم  (البنات)الدراسة عن وجود عبلقة موجبة بين إدراك األطفال

 بين مفيوم الذات والسموك العدواني لدى ةوالسموك العدواني لديين، ووجود عبلقة ارتباطية سالب
كما أظيرت وجود فروق في مستوى السموك العدواني بين . األطفال في المرحمة االبتدائية

. األطفال صغار السن وكبار السن لصالح كبار السن
 

 :تعقيب عمى الدراسات العربية
مفيوم  موضوع تناولتيتضح من استعراضنا لمدراسات السابقة وجود الكثير من الدراسات التي 

 تناوليا ويفضل الباحث ىنا نتائجيا،، حيث يظير من مراجعتيا أنيا تنوعت وتباينت في الذات
، الجنس)  خاصة فيما يتعمق بمتغيرات ىذه الدراسةبصورة نقاط حتى يسيل فيم نتائجيا

والتخصص، ومكان السكن، ونوع المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، 
 .(ومستوى تعميم األب، معدل الدخل الشيري لؤلسرة

 
 في وجود  (1999)ووىبي (1994)ومقابمة ويعقوب (1980)اتفقت نتائج دراسة عباس

 .فروق في مفيوم الذات تبعا لمتغير الجنس  لصالح اإلناث

 التي أظيرت أن مفيوم الذات لدى الطمبة الذكور  (1988)اتفقت  نتائج دراسة اليعقوب
التي أظيرت اثر لمتغير  (1989)أعمى منو عند اإلناث، مع نتائج دراسة العارضة

الجنس  عمى مفيوم الذات في ثبلثة أبعاد ىي الثقة بالنفس، والنشاط، والعدوانية، وكانت 
وكذلك دراسة  . لصالح الذكور في البعدين األولين ولصالح اإلناث  في بعد العدوانية
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التي أظيرت أن مفيوم الذات أكثر ايجابية لدى ذكور العينة مقارنة (1994)الجواميس
باإلناث بشكل عام، وفي بعد الصحة، والجسم بشكل خاص، بينما كان مستوى مفيوم 

 .الذات لدى اإلناث  أكثر ايجابية في بعد العدوانية

 ( 1994)وخميل (1992)وعروق (1985)ويعقوب وبمبل (1982)اتفقت نتائج العمري
. في عدم وجود فروق في مفيوم الذات تبعا لمجنس( 1996)سرحان و

 في عدم وجود فروق ذات داللة  (1999) ووىبي1989)اتفقت نتائج أبو طالب
التي  (1996) بينما لم تتفق مع نتائج دراسة سرحان .إحصائية تبعا لمتخصص العممي

أظيرت ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة في مفيوم الذات تعزى لمتخصص 
حيث اتضح أن ىناك فروقًا ذات داللة بين طمبة تخصص الفقو والتشريع وطمبة 

وجود فروق دالة إحصائيا عمى ثبلثة تخصص التمريض لصالح طمبة التمريض، وأيضا 
الذات  )أبعاد فرعية كان اثنان منيا لصالح طمبة التخصصات اإلنسانية وىما بعدا

 .(البدنية، والسموك

 في عدم وجود فروق دالة إحصائيا  (1985)وحسين (1982)اتفقت نتائج دراسة العمري
واختمفت مع نتائج دراسة يعقوب . في مفيوم الذات بين الطبلب في المستوى التعميمي

التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمستوى التحصيل  (1985)وبمبل
 .لصالح ذوي التحصيل المرتفع

 التي (1989)  وأبو طالب(1996) وسرحان ((1985)اختمفت نتائج دراسة يعقوب وبمبل
مع دراسة . كشفت عن عدم فروق تعزى لممستوى ألدارسي أو السنة الدراسية

التي بينت وجود فروق دالة إحصائيا في خمسة من أبعاد مفيوم الذات  (1999)وىبي
 .بين طمبة السنة األولى والسنة الرابعة حيث كانت لصالح طمبة السنة األولى

 وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات تحصيل  (1988)كشفت نتائج دراسة السالم
الطمبة في المرحمة الثانوية لصالح مجموعة من مرتفعي مفيوم الذات حيث أن ىؤالء ىم 

التي بينت فروقا بين (1993)حيث اتفقت مع نتائج الفاعوري. مرتفعو التحصيل الدراسي
مفيوم الذات عند المتفوقين وغير المتفوقين لصالح الطبلب المتفوقين بينما اختمفت مع 

التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائيا تبعا الختبلف التحصيل  (1999)نتائج وىيبي
 .الدراسي

 عن وجود عبلقة خطية بين متغيري مفيوم الذات  (1985)كشفت نتائج دراسة حسين
 .والتحصيل حيث يبلحظ ارتفاع الدرجة عمى مفيوم الذات بارتفاع التحصيل

  وجود اثر لمتنشئة األسرية عمى مفيوم الذات، باستثناء بعد الصحة، والجسم، وكان ذلك
لصالح المجموعة التي يتصف أسموب معاممة الوالدين بالحب والدفء، وكذلك ظير اثر 
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ألسموب المعمم في التعامل مع الطبلب عمى جميع الدرجات الفرعية لصالح المجموعة 
الثانية التي يتصف أسموب المعمم في التعامل مع الطبلب بالتعزيز 

 (.1989)العارضة)والرعاية

  وجود ارتباط باالتجاه السالب ذي داللة إحصائية بين األفكار البلعقبلنية وبين مفيوم
، الفيصل)ووجود عبلقة ايجابية بين أنماط التنشئة الوالدية وبين مفيوم الذات . الذات

1992). 

 وجود اتجاىات ايجابية لدى طبلب المعاىد الفنية الثانوية نحو مؤسساتيم  التعميمية .
  (.1994)رزق  )وجود مستويات طموح  لدى طبلب المعاىد الفنية الثانوية و

  عدم وجود عبلقة ارتباطية في متوسطات حب االستطبلع ومتوسطات االتجاىات
العممية، وفي متوسطات االتجاىات العممية ومتوسطات التحصيل العممي، وفي 

متوسطات حب االستطبلع ومتوسطات مفيوم الذات، بينما تبين وجود عبلقة ارتباطية 
عساكره، )ذات داللة إحصائية في متوسطات مفيوم الذات ومتوسطات االتجاىات العممية

2003.) 

 بين مفيوم الذات والسموك العدواني لدى األطفال في المرحمة ةوجود عبلقة ارتباطية سالب 
 .(2006بدر، )االبتدائية 

  عن وجود ارتباط األداء األكاديمي بشكل  (2001)كشفت نتائج العبد اهلل والخميفي
ويمكن  التنبؤ باألداء األكاديمي من خبلل االتجاىات . إيجابي باالتجاىات نحو الدراسة

نحو الدراسة، وأن حجم ىذا التنبؤ كان أقوى لعينة طالبات التخصص األدبي مقارنة 
 .بحجم أثره لعينة طالبات التخصص العممي

  وجود ارتباط ايجابي بين دافعية التعمم واالتجاه نحو  (2003)بينت دراسة المغربي
وكذلك بين . المدرسة، وجود ارتباط ايجابي بين دافعية التعمم ومستوى تحصيل الطمبة

 .االتجاه نحو المدرسة، ومستوى تحصيل الطمبة

  عدم وجود فروق تبعا لمجنس ولممرحمة الصفية ولمستوى  (2003) بينت دراسة المغربي
 نحو المدرسة، بينما تبين وجود فروق عمى دافعية هتعميم األم، عمى دافعية التعمم واالتجا

التعمم تبعا لمستوى تعميم األب لصالح ذوي التعميم الجامعي، كما تبين وجود فروق في 
 نحو المدرسة لصالح ذوي الدخل هالمستوى االقتصادي لؤلسرة عمى دافعية التعمم واالتجا

. المرتفع
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:   الدراسات األجنبية2.2.2
 

لمقارنة مفيوم  (1991 )  والمشار إلييا في محمد ( ،Lammers )المرز في دراسة قام بيا 
طالبا من طمبة ىنود أمريكيين  ( 25 )الذات وعبلقتو بالتحصيل المدرسي عمى عينة مكونة من 

في المدارس الثانوية ممن يعيشون في الريف، ومثميم من الطبلب البيض الذين يعيشون بمدينة 
 The Social Self Symbols )نيويورك، وقد استخدم المرز اختبار الرموز لمذات االجتماعية 

Test ) الذي أعده زيمر وىندرسن(Ziller & Henderson )  ولم تظير ىذه الدراسة عبلقة بين
.  مفيوم الذات االجتماعية وبين التحصيل المدرسي لدى أفراد المجموعتين

 
 كونل وآخرون ولدراسة عبلقة مفيوم الذات بالعمر في فترة المراىقة المبكرة والمتوسطة أجرى 

حيث وجدوا فييا أن مفيوم الذات لدى الطمبة . ( Marsh، 1989 )دراسة والمشار إلييا في 
سنة، وبالنسبة لئلناث فإنو يختمف  ( 18 – 12 )الذكور يزداد بشكل خطي مستقيم في األعمار 

 17سنة ثم يتغير قميبًل ليزداد حوالي عمر  (13 و 12)حيث أن مفيوم الذات يتدنى في األعمار 
.  سنة
 

، (1991 )محمد  والمشار إلييا أيضا في  (Edmondson، 1976  )إدموندسن وفي دراسة 
طالبا وطالبة يمثمون  ( 85 )حيث  طبق فييا مقياس تنسي لمفيوم الذات عمى عينة مكونة من 

أحد فصول في معاىد التمريض، وذلك لمعرفة العبلقة بين مفيوم الذات، والتحصيل الدراسي، 
. حيث أسفرت النتائج عن عدم وجود عبلقة بين مفيوم الذات والتحصيل الدراسي

 
 عبلقة مفيوم الذات (1991 )محمد  والمشار إلييا في  (Dowdle، 1977  )دودل كما درس 

طالبا أمريكيا من جامعة أريزونا والثانية تمثل  ( 50 )بالتحصيل الدراسي، حيث بمغت العينة 
وكان من نتائجيا أن مفيوم الذات لدى مجموعة . مجموعة التحصيل الدراسي المنخفض

.  التحصيل المرتفع أعمى من ذوي التحصيل المنخفض
 

 لفحص أثر العمر والجنس عمى الجوانب  (Marsh، 1989  )أجراىا مارش وفي دراسة 
 الذات في الفترة العمرية من قبل المراىقة إلى المراىقة المتوسطة، واستخدم ثبلث مالمتعددة لمفيو

وزعت عمى الذكور واإلناث من المراحل العمرية  (12266 ) لوصف الذات عددىا تاستبيانا
مستويات عينة الدراسة، فقد أظيرت النتائج أن مفيوم الذات ينخفض في المرحمة ما بين ما قبل 
المراىقة المبكرة إلى مرحمة المراىقة المتوسطة، وأما بالنسبة لمفروق في الجنس فإن مفيوم الذات 
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يرتبط بشكل عام مع نمط الجيني وىو ثابت نسبيًا من مرحمة ما قبل المراىقة إلى مرحمة المراىقة 
. المبكرة وتزداد الفروق قميبًل في أبعاد مفيوم الذات ما بعد المراىقة المبكرة بين اإلناث والذكور

 
بدراسة لكشف أثر الجنس في مفيوم الذات عمى عينة  ( Hertel، 1992 )ىيرتل أيضا قام 
طالبة وطالبا أمريكيا في مرحمة التحضير لمكمية من طمبة الصفوف  ( 1590 )مكونة من 

العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولم تشر النتائج إلى وجود فروق ذات داللة بين الجنسين 
. في مفيوم الذات

 
طالبا في المرحمة  (507 )التي قام باجراىا عمى  ( Marsh، 1992  )مارش وأما دراسة 

الثانوية، والتي أجريت لمعرف مدى ارتباط مفيوم الذات بالتحصيل األكاديمي، فأظيرت نتائجيا 
 )أن االرتباطات بين المجاالت المتوافقة في مفيوم الذات والتحصيل كانت بمتوسط يتراوح بين 

وىذه االرتباطات كانت أكثر جوىرية مما في  (0،57) بمعامل ارتباط مقداره  ( 0،70- 0،45
. المجاالت غير المتوافقة بين محتوى المواد الدراسية وأبعاد مفيوم الذات األكاديمي

 
( 1140 ) تم فحص استجابات  (Widaman et al، 1992 )ودمان وآخرون وفي دراسة 

طالبا وطالبة في الصف الثامن عمى مقياس لقياس الفروق في مفيوم الذات تبعا الختبلف 
الجنس، وأظيرت النتائج أن الذكور كان لدييم مفيوم ذات أعمى من اإلناث عمى خمسة من 

. سبعة أبعاد في مفيوم الذات
 

كجزء من بحث تجريبي لمقياس مفيوم ذات ( Davis، 1993  )دافيس أيضا في دراسة أجرتيا 
 )عممي يمكن أن يستعمل مع األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة قدمت استبانة وصف الذات رقم

طفبًل في  ( 25) إلى مجموعة من أطفال الروضة في ريف تنسي، حيث قسمت العينة إلى  (1
أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة بين أطفال . طفبًل جديدًا بدءوا فييا (26)الروضة و

ن معظم األطفال في كمتي المجموعتين أظيروا مفيوم ذات مرتفعًا بشكل  المجموعتين، ىذا وا 
. واضح لدى استجابتيم لبلستبانة

 
 دراسة لمتحقق من مدى االرتباط  (Garzarelli et al، 1993 )جارزاريممي وآخرون وأجرت 

وطمبة من  ( 33 )بين التحصيل األكاديمي ومفيوم الذات عمى طمبة من الموىوبين عددىم 
وقد وجد أن ارتباط مفيوم . طالبا من الصفين السابع والثامن ( 33 )الضعفاء أكاديميًا عددىم 

الذات مع التحصيل كان واضحًا لدى الطمبة الموىوبين، وأما الطمبة ذوو التحصيل المنخفض 
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فكانت نتائجيم منخفضة في االستجابة عمى المقياس ولم تظير االرتباط بين التحصيل ومفيوم 
. الذات لدييم

 
طالبا يونانيا في  (424) التي أجريت عمى  (Leondari، 1993  )ليونداري وجاء في دراسة 

مرحمة الدراسة االبتدائية والذين صنفوا كذوي تحصيل عادي منخفض وطمبة  لدييم صعوبات في 
، حيث أظيرت النتائج أن الطمبة في التربية الخاصة اعتبروا أنفسيم أقل (تربية خاصة  )التعمم 

من نظرائيم ذوي التحصيل العادي والطمبة ذوي التحصيل المنخفض لدى استجابتيم عمى مقياس 
. مفيوم الذات األكاديمي

 
 في دراستيا الطولية المقارنة بين الذكور واإلناث في مفيوم  (Sax، 1993  )ساكس وحاولت 

طالبا وطالبة من  (14000 )وقد تكونت العينة من أكثر من . الذات الرياضي لكل منيما
 مجموعات، وقد تمت متابعتيم خبلل 4مؤسسة تعميمية، وقسموا إلى  ( 191 )المستجدين في 

وتوصمت الباحثة في نتائج دراستيا أن الفروق كانت دالة لصالح . سنوات دراستيم الجامعية
اإلناث ذوات الخمفية الرياضية أكثر من الذكور من ذوي الخمفيات الرياضية وكذلك الذكور 

. واإلناث ممن لم يكونوا أقوياء في الرياضيات في مرحمة ما قبل الكمية
 

 بدراسة عمى الطمبة المراىقين من الذكور واإلناث الذين  (Williams، 1993  )وليامز وقام 
 لمدخول إلى الكميات بغية فحص العبلقة بين الجنس ومفيوم الذات غير متقدموا بمشاريع تييؤه

وأظيرت النتائج وجود عبلقة بين الجنس كعامل لمتنبؤ بالتحصيل ومفيوم الذات . األكاديمي لدييم
اعتمادا عمى الفروق بين الجنسين، وبينت النتائج كذلك تدني الفروق في مفيوم الذات غير 

. األكاديمي بين الجنسين في المقاييس الفرعية لمفيوم الذات
 

 في مفيوم الذات والتي أجريت عمى  مجموعة من  (Backes، 1994  )باكس وفي دراسة 
الطمبة الذكور والطالبات واإلناث في مدرسة متوسطة في شمال دكوتا، وقد بينت النتائج أن 

. مفيوم ذات اإلناث  أعمى من الطمبة الذكور لدى االستجابة عمى مقياس لمفيوم الذات
 

والتي ىدفت لمتحقق من العبلقة واالختبلفات بين مفيوم  (  ،1994Burnett)وفي دراسة بارنت 
الذات، وتقدير الذات عند الطمبة بالمرحمة األساسية في بعض الخصائص، وىدفت إلى دراسة 
اعتقادات، ومشاعر الفرد نفسو، وكذلك ىدفت إلى التحقق من العبلقة بين الجانب الوصفي 

والجانب التقويمي لممعتقدات ذات العبلقة المدروسة عمى أساس المقارنة لمفيوم الطالب عن ذاتو 
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% ( 57)من الذكور، و (%43)طالبًا وطالبًة،  (957)وتكونت عينة الدراسة من . وتقييمو ليا
سنة، من طمبة الصفوف من الثالث وحتى السابع  (9.5)ومتوسط أعمارىم . من اإلناث
وقد أظيرت نتائج . وقد استخدمت الدراسة مقياس تقدير الذات من إعداد الباحث نفسو. االبتدائي

الدراسة أن الذكور أعمى درجة من اإلناث في تقدير الذات، وكمما زاد عمر الطالب كمما ارتفعت 
درجة تقدير الذات، وتوصمت الدراسة أيضًا إلى أن تقدير الذات المعرفي، وتقدير الذات الفاعمة 

كما تبين وجود عبلقة . ينميان تقدير الذات العام في الجانب المدرسي لمطمبة ويزداد ايجابية
. ايجابية بين مفيوم الذات وتقدير الذات عند الطمبة بالمرحمة األساسية

 
من  ( 470 )عمى عينة مكونة من  ( Jackson et al، 1994 )جاكسون وآخرون أما دراسة 

من طمبة المرحمة الثانوية، فقد وجدت  ( 510 )الطمبة الجدد الذكور واإلناث في مستوى الكمية و 
أن ىناك فروقا دالة تعود لمجنس عمى تقييم الذات ككل وكانت تمك الفروق لصالح الذكور، كما 

. وجدت الدراسة فروقا في مجاالت محددة من مفيوم الذات تنسجم مع نمطك الجنس
 

طالبا  ( 322 ) بدراسة طولية لمدة عامين عمى  (Hoge et al، 1995  )ىوج وآخرون وقام 
عالي، متوسط،  )وطالبة في الصفين السادس والسابع قارنت ثبلث مستويات من مفيوم الذات 

، ودرست آثار مفيوم الذات عمى التحصيل والتحصيل عمى مفيوم الذات كتأثر متبادل (متدني
وأشارت نتائج الدراسة أن أثر مفيوم الذات عمى التحصيل كان متدنيا وأن التحصيل كان . بينيما

. لو أثر متواضع عمى مفيوم الذات
 

طالبا في السنة األولى في جامعة  (42)عمى ( Quiltre، 1995  )كولتر وفي دراسة أجراىا 
والبقية من " تحت المراقبة" طالبا في وضع أكاديمي سيء جدًا  ( 18 ) منيم نشرق ميتشجا

تحت " طمبة ذوي معدالت متدنية ولكن يمكن أن يعدلوا وضعيم األكاديمي وجد أن الطمبة 
لدييم مفيوم ذات أعمى من نظرائيم الطمبة الذين لدييم إمكانية التعديل، وأن كبل " المراقبة 

. المجموعتين لدييا طموح تربوي وميني متشابو
 

 أجرى دراسة ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين تذكر العقاب Barrish( 1996)كما أن 
طالبا من طمبة  (205)البدني وبين مفيوم الذات عند المراىقين، وتألفت عينة الدراسة من 

من أفراد العينة قد تعرضوا لنوع من العقاب البدني عمى يد  (%75)الكميات، وأشارت النتائج أن
قد صفعوا عمى  (%42)من بين ىؤالء قد ضربوا باليد عمى المؤخرة بينما  (%63)والدييم وان
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 عن وجود جكما كشفت النتائ. ضربوا بالسياط (%11)قد شدت شعورىم، و (%20)الوجو، و
. عبلقة سمبية بين تذكر العقاب البدني وبين مفيوم الذات عند المراىقين

 
بدراسة في مفيوم الذات األكاديمي  ( Byrne & Gavin، 1996 ) بايرن وجافن وقامت

الثالث، السابع، : من طمبة الصفوف (877 )حسب نموذج شالفمسون عمى عينة مكونة من 
األول االلثانوي، لبيان الفروق في مفيوم الذات تبعا الختبلف المستوى الدراسي في مراحل 

وأظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في . المراىقة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة
. مفيوم الذات األكاديمي تعود لمعمر بين ىذه المراحل

 
 دراسة ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين (Miserandion، 1996)كما أجرى مسرداينو

مفيوم الذات األكاديمية، ومستوى االداء المدرسي لدى الطمبة في واشنطن، ومعرفة مصدر 
الدافعية لدى ىؤالء الطمبة، واثر ذلك أيضا عمى مستوى أدائيم األكاديمي لذا قام 

(Miserandion)  طالب من الصفين الثالث والرابع حول شعورىم بخصوص  (77)بسؤال
قدراتيم الدراسية، والدوافع وراء أدائيم األكاديمي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطمبة الذين 

لمحصول عمى )كان لدييم شك في قدراتيم األكاديمية والذين كانوا مندفعين ألسباب خارجية 
فقدوا اىتماميم بالمدرسة، ولم يشتركوا في العديد من  (عبلمات جيدة أو إلرضاء الوالدين

النشاطات المدرسية كما أنيم شعروا بالقمق والممل من المدرسة، أما الطمبة الذين لدييم ثقة في 
كما اتضح . قدراتيم األكاديمية كان لدييم استمتاع ومثابرة اكبر فيما يتعمق بالميمات المدرسية

من خبلل الدراسة أن اعتقاد الطالب بضعف قدرتو األكاديمية وضعف دافعيتو الجوىرية يمكن أن 
. يؤدي إلى انخفاض مستوى تحصيمو الدراسي حتى بالنسبة لمطمبة الذين يممكون المقدرة الجيدة

 
بفحص اتجاىات طمبة  (Facio & Batistuta، 2000)فاسيو وباتيستيوتا  كما قام كل من 

طالبا وطالبة من الصفوف  (631)المدرسة العميا نحو مدارسيم، حيث شممت عينة الدراسة 
سؤاال  (12)في األرجنتين، فقد أجاب الطمبة عمى استبانة تضمنت  (الثامن والتاسع والعاشر)

يتعمق بمدى تقديرىم لممدرسة والمعممين، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود اتجاىات ايجابية نحو 
المدرسة لدى الطمبة الذين شممتيم الدراسة، كما لم توجد فروق بين الطالبات والطبلب فيما يتعمق 

 نحو المدرسة، كما ظير من نتائج الدراسة وجود استياء لدى الطمبة من المعممين، مع مباتجاىاتو
. أنيم كانوا مواظبين عمى الحضور لممدرسة
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 لفحص العبلقة بين مفيوم الذات والتوجو نحو (Schmidt، 2005)وجاءت دراسة سميث 
الموسيقى ومفيوم الذات الموسيقي عند الطمبة الثانويين، وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة 

طالب ومن أربع مناطق دراسية، واستخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون، والتحميل  (300)من 
العاممي لمحصول عمى النتائج، وأشارت النتائج إلى أن األداء كان ذي عبلقة قوية بين الدافع 

لبلنجاز ومفيوم الذات نحو الموسيقى والقدرة، وكشفت الدراسة كذلك عن ثبلثة عوامل تؤثر عمى 
وارتبط الدافع لمتعمم  بشكل كبير أثناء الممارسة  (التعمم، والتوجو، واألداء)الدافعية وىي 

.  والتدريب، وقد ارتبط األداء سمبيا بتقدير الدرجة
 

 :األجنبيةتعقيب عمى الدراسات 
 

  اختمفت نتائج مارش(  Marsh، 1989)  التي أظيرت أن مفيوم الذات ينخفض في 
 مع نتائج دراسة .المرحمة ما بين ما قبل المراىقة المبكرة إلى مرحمة المراىقة المتوسطة

(Connel، et al، 1975)  التي بينت أن مفيوم الذات لدى الطمبة الذكور يزداد بشكل 
سنة، وبالنسبة لئلناث فإنو يختمف حيث أن  ( 18 – 12 )خطي مستقيم في األعمار 

 17سنة ثم يتغير قميبًل ليزداد حوالي عمر  (13 و 12)مفيوم الذات يتدنى في األعمار 
 .سنة

  اتفقت نتائج  ودمان وآخرون( Widaman et al، 1992)  التي أظيرت أن الذكور 
. كان لدييم مفيوم ذات أعمى من اإلناث عمى خمسة من سبعة أبعاد في مفيوم الذات

 Jackson ) ونتائج دراسة جاكسون وآخرون (،1994Burnett)مع نتائج دراسة بارنت 

et al، 1994 ) التي أظيرت أن الذكور أعمى درجة من اإلناث في مفيوم الذات  . 

  اتفقت نتائج دراسة ساكس(  Sax، 1993)  التي أظيرت أن اإلناث ذوات الخمفية 
 مع نتائج دراسة  .الرياضية أكثر مفيوما لذاتيم من الذكور من ذوي الخمفيات الرياضية

 التي أظيرت أن مفيوم ذات اإلناث  أعمى من الطمبة  (Backes، 1994  )باكس 
 وجود عبلقة سمبية بين تذكر العقاب .الذكور لدى االستجابة عمى مقياس لمفيوم الذات

، ووجود عبلقة ايجابية بين ( Barrish، 1996)البدني وبين مفيوم الذات عند المراىقين
وأيضا وجود . ( ،1994Burnett)مفيوم الذات وتقدير الذات عند الطمبة بالمرحمة األساسية

) عبلقة بين مفيوم الذات االجتماعية وبين التحصيل المدرسي لدى أفراد المجموعتين
Lammers، 1970) . 

 اختمفت نتائج  دراسة ( Edmondson، 1976)  التي بينت عدم وجود عبلقة بين
 التي بينت أن  (Dowdle، 1977  ) مع نتائج دراسة مفيوم الذات والتحصيل الدراسي
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مفيوم الذات لدى مجموعة التحصيل المرتفع أعمى من ذوي التحصيل المنخفض، وكذلك 
 التي بينت أن وجود عبلقة  (Garzarelli et al، 1993 )جارزاريممي وآخرون نتائج 

بين مفيوم الذات مع التحصيل بصورة  واضحة لدى الطمبة الموىوبين، وأما الطمبة ذوو 
التحصيل المنخفض فكانت نتائجيم منخفضة في االستجابة عمى المقياس ولم تظير 

التي . (Marsh، 1992  ) ونتائج  دراسة .االرتباط بين التحصيل ومفيوم الذات لدييم
بينت أن االرتباطات بين المجاالت المتوافقة في مفيوم الذات والتحصيل كانت أكثر 

جوىرية مما في المجاالت غير المتوافقة بين محتوى المواد الدراسية وأبعاد مفيوم الذات 
 التي أظيرت أن  (Leondari، 1993  )ليونداري األكاديمي، وكذلك نتائج دراسة 

الطمبة في التربية الخاصة اعتبروا أنفسيم أقل من نظرائيم ذوي التحصيل العادي والطمبة 
 .ذوي التحصيل المنخفض لدى استجابتيم عمى مقياس مفيوم الذات األكاديمي

  أن أثر مفيوم الذات عمى التحصيل كان متدنيا وأن التحصيل كان لو أثر متواضع عمى
 . (Hoge et al، 1995 ) مفيوم الذات

  وجود عبلقة بين الجنس كعامل لمتنبؤ بالتحصيل ومفيوم الذات اعتمادا عمى الفروق بين
الجنسين، وتدني الفروق في مفيوم الذات غير األكاديمي بين الجنسين في المقاييس 

 . (Williams، 1993 ) الفرعية لمفيوم الذات

  لدييم مفيوم ذات أعمى من نظرائيم الطمبة الذين لدييم " تحت المراقبة " أن الطمبة
  ) كولتر إمكانية التعديل، وأن كبل المجموعتين لدييا طموح تربوي وميني متشابو

Quiltre، 1995). 

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفيوم الذات األكاديمي تعود لمعمر (Byrne 

& Gavin، 1996). 

  أن الطمبة الذين كان لدييم شك في قدراتيم األكاديمية والذين كانوا مندفعين ألسباب
فقدوا اىتماميم بالمدرسة،  (لمحصول عمى عبلمات جيدة أو إلرضاء الوالدين)خارجية 

ولم يشتركوا في العديد من النشاطات المدرسية كما أنيم شعروا بالقمق والممل من 
المدرسة، أما الطمبة الذين لدييم ثقة في قدراتيم األكاديمية كان لدييم استمتاع ومثابرة 

 .(Miserandion، 1996، مسرداينو)اكبر فيما يتعمق بالميمات المدرسية

  أظيرت نتائج فاسيو وباتيستيوتا(Facio & Batistuta، 2000)  وجود اتجاىات
ايجابية نحو المدرسة لدى الطمبة الذين شممتيم الدراسة، كما لم توجد فروق بين الطالبات 

 نحو المدرسة، كما ظير من نتائج الدراسة وجود استياء موالطبلب فيما يتعمق باتجاىاتو
. لدى الطمبة من المعممين، مع أنيم كانوا مواظبين عمى الحضور لممدرسة
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إجراءات الدراسة : الفصل الثالث

 
 :منيج الدراسة 1.3

 
استخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي حيث يعتبر ىذا المنيج من أكثر المناىج 
البحثية مبلئمة لدراسة المشاكل والظواىر التربوية واإلنسانية، وبالتالي فيو األكثر مبلئمة 

. لتحقيق أىداف ىذه الدراسة
 

:  مجتمع الدراسة2.3
تكون مجتمع الدراسة من جميع طبلب وطالبات الصف األول الثانوي في مدارس مديرية شمال 

م، والبالغ عددىم 2007/2008الخميل التابعة لوزارة التربية والتعميم الفمسطينية، لمعام الدراسي 
(. 1.3)طالبا وطالبة موزعين عمى كافة الفروع، وذلك حسب ما ظاىر في الجدول رقم (3603)

.  يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس1.3جدول 
المجموع أنثى ذكر المتغير 
 3603 1405 2198المجتمع 
 216 84 132العينة 

 

:  عينة الدراسة3.3
بالطريقة العشوائية الطبقية  (%6)تم اختيار عينة الدراسة من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة 

(. 216)حسب متغير الجنس، حيث بمغ حجم العينة
طالبة من طبلب  (84)طالب و (132)طالبا وطالبة منيم ( 216)تكونت عينة الدراسة من 

م تم اختيارهالصف األول الثانوي في مديرية تربية شمال الخميل في فمسطين من كافة الفروع، 
 بشروط م وذلك إلخبللومبحوث( 15)العشوائية، وقد ألغيت إجابات الطبقية بطريقة العينة 

وبذلك أصبح عدد أفراد العينة الذين خضعوا .  ولعدم استكمال المعمومات المطموبة،تطبيقال
، الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (2.3) ويبين جدول طالب،( 201)لمتحميل اإلحصائي 

والتخصص، ومكان السكن، ونوع المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، 
 .ومستوى تعميم األب، ومعدل الدخل الشيري لؤلسرة
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، والتخصص، ومكان السكن، ونوع الجنس توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 2.3.جدول 
المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، ومستوى تعميم األب، ومعدل الدخل 

الشيري لؤلسرة 
المجموع النسبة المئوية العدد المتغير 

 201 61.7 124ذكر الجنس 
 38.3 77 أنثى

 201 31.8 64 علميالتخصص 
 32.3 65 أدبي

 14.4 29 تجاري

 21.4 43 زارعي

 201 8.0 16 مدينةمكان السكن 
 88.1 177 قرية

 4.0 8مخيم 

 201 97.0 195 حكومةالمدرسة 
 3.0 6 خاصة

%50اقل من التحصيل الدراسي   3 1.5 201 
50 - 59.9%  17 8.5 

60 – 69.9%  28 13.9 

70 – 79.9%  62 30.8 

80 – 89.9%  63 31.3 

%90أكثر من   28 13.9 

 201 3.0 6 أميمستوى تعليم األم 
 26.4 53 أساسي

 51.7 104 الثانوي

 18.9 38 جامعي

 201 3.0 6 أميمستوى تعليم األب 
 22.4 45 أساسي

 36.3 73 الثانوي

 38.3 77 جامعي

 201 16.9 34  شيكل1500اقل من مستوى الدخل 
 28.9 58  شيكل2499 – 1500

 17.4 35  شيكل3499 2500

 18.9 38  شيكل3500أكثر من 

 17.9 36 غير محدد
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  :أداتا الدراسة 4.3
: في ضوء تحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإستخدام األداتين التاليتين

 
:  مقياس االتجاه نحو المدرسة1.4.3

والمشار إليو في  (Marjoribank)تم االستعانة بمقياس االتجاه نحو المدرسة لمرجوبانكز
( 20)لقياس اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحو المدرسة، فقد تضمن المقياس  (2003)المغربي

 .فقرة ىدفت إلى قياس شعور الطمبة نحو مدرستيم
 

: تصحيح المقياس
 (موافق بقوة، موافق، محايد، معارض، معارض بقوة)استخدم الباحث مقياس ليكارت الخماسي 

، ( درجات5)موافق بقوة )لتحديد استجابات الطمبة عمى فقرات المقياس، وقد أعطيت اإلجابة 
وقد طبق (( درجة واحدة)، معارض بقوة(درجتين)، معارض( درجات3)، محايد( درجات4)موافق

، 16، 11، 10، 8،  5، 3)ىذا السمم الخماسي عمى جميع بنود أداة الدراسة، أما العبارات التالية
لمتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد و. باعتبارىا عبارات سالبة فقد تم عكس الدرجات.(19

درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طبلب الصف األول الثانوي في مديرية تربية شمال الخميل في 
: فمسطين، وفق قيمة المتوسط الحسابي، تم اعتماد المقياس التالي

.-3.50)إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية أو الفقرة تتراوح من : درجة عالية- 1
5 .)
(. 3.49-2.50)إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين: درجة متوسطة- 2
(. 2.49-1)إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين : درجة منخفضة- 3
 

 :صدق األداة
من خبلل استخراج نتائج معامل االرتباط بيرسون  في الدراسة الحالية تم التأكد من صدق األداة

(Pearson correlation) مع الدرجة الكميةات مقياس االتجاه نحو المدرسة رتباط فقرامصفوفة ل 
 (.3.3)ألداة الدراسة وذلك وفق ما مشار إليو في الجدول 
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ات رتباط فقرامصفوفة ل (Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون . 3.3جدول 
.  ألداة الدراسةمع الدرجة الكميةمقياس االتجاه نحو المدرسة 

قيمة ر الفقرات قيمة ر الفقرات 
1. 0.562** 11. 0.623** 

2. 0.385** 12. 0.350** 

3. 0.526** 13. 0.462** 

4. 0.392** 14. 0.241** 

5. 0.449** 15. 0.654** 

6. 0.401** 16. 0.276** 
7. 0.345** 17. 0.232** 

8. 0.345** 18. 0.337** 

9. 0.459** 19. 0.552** 

10. 0.274** 20. 0.252** 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة 
دالة إحصائيًا، مما يشير إلى االتساق الداخمي لفقرات األداة وأنيا تشترك معًا في قياس االتجاه 

نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل في ضوء 
 .اإلطار النظري الذي بنيت األداة عمى أساسو

 
: المقياسثبات 

 في العديد من الدراسات عمى البيئة العربية والفمسطينية، وىذا يجعمنا  ىذا المقياستم استخدام
الثبات، وبالرغم من ذلك فقد قام الباحث بحساب معامل ن  عمى درجة مقبولة مختبارنجزم أن اال

، وبذلك فان المقياس يمتع بدرجة جيدة من (%72)الثبات لبلختبار وبمغ معامل كرونباخ ألفا 
 .الثبات

 

 
:  مقياس مفيوم الذات1.4.3

 الذي صممو العالم كوبرسميث لقياس درجات مفيوم الذات مفيوم الذاتتم االستعانة بمقياس 
 .فقرة ىدفت إلى قياس مفيوم الذات (25)لدى أفراد عينة الدراسة ، فقد تضمن المقياس 

 
: تصحيح المقياس
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ينطبق )وقد أعطيت اإلجابة  (ينطبق عمي، ال ينطبق عمي)استخدم الباحث مقياس ثنائي 
درجة واحدة، وقد طبق ىذا السمم الثنائي ( ال ينطبق عمي)درجتين ، وأعطيت اإلجابة  (عمي

 زاد مفيوم الذات لدى الطمبة، ابحيث انو كمما ارتفعت الدرجة كمم. عمى جميع بنود أداة الدراسة
لمتعرف إلى تقديرات  حيث أن الباحث سعى. وكمما انخفضت الدرجة انخفض مفيوم الذات

أفراد العينة وتحديد درجة مفيوم الذات طبلب الصف األول الثانوي في مديرية تربية شمال 
 :الخميل في فمسطين وفق قيمة المتوسط الحسابي اعتمادا عمى المقياس التالي

 

 (. 1.49-1)إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين : درجة منخفضة -1

 (.2-1.50)إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين: درجة مرتفعة -2

 
 :صدق األداة

من خبلل استخراج نتائج معامل االرتباط بيرسون  في الدراسة الحالية تم التأكد من صدق األداة
(Pearson correlation) ألداة مع الدرجة الكميةات مقياس مفيوم الذات رتباط فقرامصفوفة ل 

 (.4.3)الدراسة وذلك وفق ما مشار إليو في الجدول 
ات رتباط فقرامصفوفة ل (Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون . 4.3جدول 

 . ألداة الدراسةمع الدرجة الكميةمقياس مفيوم الذات 
قيمة ر الفقرات قيمة ر الفقرات 

1. 0.110** 14. 0.412** 

2. 0.445** 15. 0.424** 

3 .-0.124** 16. 0.360** 

4. 0.262** 17. 0.431** 

5. 0.373** 18. 0.237** 

6. 0.404** 19. 0.493** 

7. 0.332** 20. 0.434** 

8. 0.380** 21. 0.489** 
9. 0.446** 22. 0.406** 

10. 0.420** .23 0.449** 

11. 0.279** 24. 0.496** 

12. 0.377** 25. 0.415** 

13. 0.436** 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة 
دالة إحصائيًا، مما يشير إلى االتساق الداخمي لفقرات األداة وأنيا تشترك معًا في قياس مفيوم 

الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل في ضوء 
. اإلطار النظري الذي بنيت األداة عمى أساسو
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: المقياسثبات 

 في العديد من الدراسات عمى البيئة العربية والفمسطينية، وىذا يجعمنا  ىذا المقياستم استخدام
الثبات، وبالرغم من ذلك فقد قام الباحث بحساب معامل ن  عمى درجة مقبولة مختبارنجزم أن اال

، وبذلك فان المقياس يمتع بدرجة جيدة من (%73)الثبات لبلختبار وبمغ معامل كرونباخ ألفا 
 .الثبات

 
 : تطبيق الدراسة إجراءات5.3

 
: تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

 
 في طبلب األول الثانوي في مدراس شمال لالقيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمث -

 .الخميل

حصر أداتا الدراسة بعد اطبلع الباحث عمى مجموعة من األدوات المستخدمة في مثل  -
. ىذه الدراسة

القيام باإلجراءات الفنية والتي تسمح بتطبيق َأداة الدراسة، وذلك من خبلل الحصول  -
عمى موافقة مديرية التربية والتعميم في منطقة شمال الخميل، لمحصول عمى إحصائيات 

 .أعداد الطمبة، وتوزيع أداتا

.  عشوائيةطبقية بطريقة مجتمع الدراسةاختيار عينة الدراسة من  -
   .معامل االرتباط بيرسون الدراسة من خبلل اتاتم التأكد من صدق أد -

باليد ( 2008-2007)في الفصل الثاني لمعام الدراسي الدراسة عمى العينة، تا  أداتوزيع -
 مزود بالتعميمات واإلرشادات  مقياس وكان كل ، بوجود الباحثالمقاييسأجاب الطمبة عمى و

 . الكافية لتساعدىم عمى كيفية اإلجابة عن الفقرات

 إال أن معظم الطمبة قد تمكنوا من المقياسينلم يحدد الباحث زمنا محددا لئلجابة عن  -
 .دقيقة( 25 - 30)اإلجابة عمى فقرات المقاييس في زمن قدره 

عدادىا إِلدخاليا لمحاسوب -  .تم ِإعطاء االختبارات الصالحة َأرقامًا متسمسمة وا 

 .تصحيح المقاييس وتفريغ البيانات وتعبئتيا في نماذج خاصةتم  -

 . لتحميل البيانات واستخراج النتائجSPSSاستخدم البرنامج اإلحصائي  -
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  متغيرات الدراسة 6.3
 : المستقمة المتغيرات1.6.3
، والتخصص، ومكان السكن، ونوع المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى الجنس

تعميم األم، ومستوى تعميم األب، ومعدل الدخل الشيري لؤلسرة 
 : المتغيرات التابعة 2.6.3 

 االتجاه نحو المدرسة. 

 مفيوم الذات .
 

 

المعالجة اإلحصائية    7.3
 

 باستخراج وتم استخدام اإلحصاء الوصفي ،تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات
 واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة ،المتوسطات الحسابيةو والنسب المئوية، ،األعداد

، وقد فحصت فرضيات (االتجاه نحو المدرسة، ومفيوم الذات)واستجاباتيم عمى االختبارات 
تحميل و، (t-test)( ت) اختبار : التالية التحميميةالدراسة عن طريق االختبارات اإلحصائية

ومعامل االرتباط  (Scheffe)واختبار شيفيو  ( one – way anova)التباين األحادي 
، وذلك  لحساب ثبات أداتا الدراسة معامل الثبات كرونباخ ألفاكما تم استخدام. بيرسون

(. SPSS)باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

_____________________________________________
____ 

نتائج الدراسة 
يتضمن ىذا الفصل عرضًا كامبًل ومفصبًل لنتائج الدراسة، وذلك لئلجابة عن تساؤالت الدراسة 

   ومناقشتيالتحقق من صحة فرضياتيااو
 
 نتائج الدراسة  1.4
 

: نتائج السؤال األول. 1.1.4
 

ما درجة مفيوم الذات  لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال 
الخميل؟ 

 
لئلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

المعيارية لدرجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية 
 (.1.4)عمى الدرجة الكمية لبلختبار، وذلك كما ىو واضح في الجدول شمال الخميل

 
األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مفيوم الذات لدى  (1.4)جدول 

. طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير

 عالية 0.16 1.71 201 مفيوم الذات

أن درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس  (1.4)يتضح من الجدول
كانت عالية، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة عمى . التابعة لمديرية شمال الخميل

 (.0.16) مع انحراف معياري (1.71)الدرجة الكمية لبلختبار 
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: السؤال الثاني نتائج 2.1.4
 

لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال ما أىم فقرات مفيوم الذات 
الخميل؟ 

 
لئلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
مفيوم الذات بأبعادىا المختمفة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال 

 (.2.4)الخميل، وذلك كما ىو واضح في الجدول 
 

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات مفيوم الذات2.4جدول 
المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.3419 1.8657 201 (ممتعة)صحبتي مرحة 1

 مرتفعة 0.3419 1.8657 201 استسمم بسيولة 2

 مرتفعة 0.3844 1.8209 201 ال يمكن االعتماد عمي 3

 مرتفعة 0.3925 1.8109 201من الصعب جدا عمي أن أكّون نفسي  4

 مرتفعة 0.3925 1.8109 201رأيي في نفسي متدني  5

 مرتفعة 0.3925 1.8109 201أتمتع بشعبية بين األشخاص من نفس عمري  6

 مرتفعة 0.4111 1.7861 201تتوقع أسرتي مني الكثير  7

 مرتفعة 0.4145 1.7811 201ليس لي مظير جذاب كمعظم الناس  8

 مرتفعة 0.4211 1.7711 201أن أسرتي تفيمني  9

 مرتفعة 0.4274 1.7612 201ىناك أشياء كثيرة في نفسي أتمنى لو استطيع تغييرىا  10

 مرتفعة 0.4304 1.7562 201عندما يكون لدي ما أقولو فأنني أقولو في العادة  11

 مرتفعة 0.4417 1.7363 201استطيع أن اتخذ قرار دون أية صعوبة  12

 مرتفعة 0.4444 1.7313 201تيتم أسرتي في العادة بمشاعري  13

 مرتفعة 0.4542 1.7114 201معظم الناس محبوبون أكثر مني  14

 مرتفعة 0.4630 1.6915 201أجد من الصعب جدا عمي أن أتحدث أمام مجموعة  15

المتوسط  العدد الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.4726 1.6667 201يتبع الناس آرائي في العادة  16
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 مرتفعة 0.4776 1.6517 201اشعر في العادة كان أسرتي تضغط عمي  17

 مرتفعة 0.4821 1.6368 201غالبا ما افقد حماسي لمعمل الذي أقوم بو  18

 مرتفعة 0.4835 1.6318 201كثيرا ما اشعر برغبة في ترك البيت  19

 مرتفعة 0.4861 1.6219 201غالبا ما أتمنى لو أنني شخص آخر  20

 مرتفعة 0.4885 1.6119 201إن األشياء مختمطة يبعضيا البعض في حياتي  21

 مرتفعة 0.4907 1.6020 201في عممي  (باالنزعاج)غالبا ما اشعر بالضيق 22

 مرتفعة 0.4953 1.5771 201احتاج لوقت طويل حتى اعتاد عمى أي شيء جديد  23

 مرتفعة 0.4995 1.5423 201 انزعج بسيولة في البيت 24

 مرتفعة 0.4999 1.5373 201ال انزعج بسيولة في العادة  25

أن أىم فقرات مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في  (2.4)يتضح من الجدول 
، (1.18)بمتوسط حسابي  ((ممتعة)صحبتي مرحة)كانت  المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

في منتصف ىذه الفقرات بمتوسط حسابي  (تيتم أسرتي بالعادة في مشاعري)وجاءت الفقرة 
 (.1.53)بمتوسط حسابي ( تتوقع أسرتي مني الكثير)، بينما جاءت الفقرة (1.73)
 

 :السؤال الثالثنتائج  3.1.4
 
مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول متوسطات في توجد فروق ذات داللة إحصائية ىل 

، والتخصص، ومكان الجنس) ات تعزى لمتغيرالثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
السكن،ونوع المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، ومستوى تعميم األب، 

 ؟(معدل الدخل الشيري لألسرة
 

: وفيما يمي نتائج فحصيا (1-8)وانبثق عن ىذا السؤال الفرضيات الصفرية 
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 :نتائج الفرضية األولى. 1.3.1.4

 
مفيوم الذات في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى لمتغير لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 .الجنس
 كما ىو واضح في الجدول رقم ،(t-test ) تمن صحة الفرضية األولى استخدم اختبارلمتحقق 

(3.4).  
الكمية لواقع مفيوم  المتوسطات الحسابية  لمفروق في(t-test ) تنتائج اختبار: .43جدول 
  .الذات

  في(α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد (3.4)من الجدول يتبين 
 درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

عمى الدرجة  (0.334)عند مستوى  (0.969-= ت) حيث بمغت قيمة  لمتغير الجنستعزى
الكمية لمفيوم الذات، بحيث أنيا لم ترق إلى حد الداللة اإلحصائية، فقد كان مفيوم الذات 
مرتفع لدى الطبلب وعمى اختبلف الجنس لدييم، ويبلحظ أن الفروق المعنوية بين متوسط 

، بحيث انو ال يمكن اعتباراه (1.72)بينما كان عند اإلناث (1.70)مفيوم الذات قد بمغ لمذكور
كمؤشر لتأثير عامل الجنس في مفيوم الذات وذلك كما ىو واضح من المتوسطات الحسابية 

 .في الجدول، وبناء عميو تم قبول الفرضية األولى
 

 :نتائج الفرضية الثانية. 2.3.1.4
 
مفيوم الذات في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

نوع  تعزى لمتغير لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 .المدرسة
 كما ىو واضح في الجدول رقم ،(t-test ) ت استخدم اختبارالثانيةمن صحة الفرضية لمتحقق 

(4.4).  

المتغير 
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.334 199 0.969- 0.15 1.70 124 ذكر مفيوم الذات

 0.17 1.72 77 أنثى
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الكمية لواقع مفيوم  المتوسطات الحسابية  لمفروق في(t-test ) تنتائج اختبار: .44جدول 
  .الذات

  في(α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد (4.4)من الجدول يتبين 
 درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

عمى الدرجة  (0.087)عند مستوى  (1.720= ت) حيث بمغت قيمة نوع المدرسة، لمتغير تعزى
الكمية لمفيوم الذات، بحيث أنيا لم ترق إلى حد الداللة اإلحصائية، فقد كان مفيوم الذات مرتفع 

لدييم، ويبلحظ أن الفروق المعنوية بين متوسط مفيوم نوع المدرسة لدى الطبلب وعمى اختبلف 
في حين بمغ لدى طمبة المدارس الخاصة  (1.71)الذات قد بمغت لطمبة المدارس الحكومية 

 في مفيوم الذات وذلك كما ىو نوع المدرسة، بحيث انو ال يمكن اعتباراه كمؤشر لتأثير (1.60)
. واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول، وبناء عميو تم قبول الفرضية الثانية

 
 :نتائج الفرضية الثالثة 3.3.1.4

 
مفيوم الذات في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى لمتغير لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 .الفرع

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخراج  الثالثةمن صحة الفرضيةلمتحقق 
 (.5.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول لمفرع، تبعا مفيوم الذاتلدرجة 

 
 تبعا مفيوم الذات واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 5.4جدول 
 .لمفرع

االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفرع المتغير 

 0.14 1.75 64 علميمفهوم الذات 

 0.15 1.72 65 أدبي

 0.19 1.67 29 تجاري

المتغير 
 

 نوع المدرسة
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.087 199 1.720 0.161 1.71 195 حكومي مفيوم الذات

 0.167 1.60 6 خاصة
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 0.16 1.66 43 زراعي

وجود فروق بين متوسط درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول  (5.4)يتضح من الجدول 
ولفحص الفرضية تم . الفرع لمتغير تبعا الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. (6.4)الجدول استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 

 
( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 6.4دول ج

 .لفرعوفقا لمفيوم الذات لمفروق في درجات 
المتغير 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 مفيوم الذات

 بين المجموعات

0.265 3 0.088 3.481 0.017* 

 0.025 197 4.995 داخل المجموعات
  200 5.260المجموع 

 تبين لمباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى (6.4)من القراءة المتأنية لمجدول 
α) ≤0.05)  في الدرجة الكمية لمفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في متوسطات في

عند  (3.481=ف) الفرع، حيث بمغت قيمة لمتغير تبعا المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
اختبار ولمعرفة مصدر الفروق و. عمى الدرجة الكمية لمفيوم الذات (0.017)مستوى الداللة 

 وكانت نتائج ىذا االختبار كما ىي في (Scheffe)اتجاه الداللة قام الباحث باستخدام اختبار
(. 7.4)الجدول 
 في الدرجة الكمية لمفيوم الذات لمعرفة اتجاه الداللة (Scheffe )نتائج اختبار: 7.4جدول 
. الفرعلمتغير تبعا 

 زراعي تجاري أدبي علميالفرع المتغير 

مفيوم 
 الذات

 *0.0886 0.0796 0.0244  علمي

 0.0641 0.0551   أدبي

 0.0804    تجاري

     زراعي

 حيث أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعمى، (7.4) يتضح من الجدول
 عمى الدرجة الكمية، تشير المقارنات البعدية لمفروق بين درجة مفيوم الذات تبعا لمتغير الفرع
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، وىذا يدعو (العممي)لصالح طمبة الفرع (الزراعي)وطمبة الفرع (العممي)كانت بين طمبة الفرع
. إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة

 
 :نتائج الفرضية الرابعة 4.3.1.4

 
مفيوم الذات في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

مكان  تعزى لمتغير لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. السكن
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تم استخراج  الرابعةمن صحة الفرضيةلمتحقق 

 (.8.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول لمكان السكن، تبعا مفيوم الذات
 تبعا مفيوم الذات واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 8.4جدول 

 .لمكان السكن
االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكه المتغير 

 0.19 1.72 16 مدينةمفهوم الذات 
 0.15 1.70 177 قرية
 0.14 1.78 8 مخيم

 
وجود تقارب بين متوسط درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول  (8.4)يتضح من الجدول 

ولفحص الفرضية . مكان السكن تعزى لمتغير الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 (9.4)الجدول تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 

 
( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 9.4لدوج

 .لمتغير مكان السكنوفقا مفيوم الذات لمفروق في درجات 
المتغير 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 مفيوم الذات

 
 بين المجموعات

0.047 2 0.023 0.895 
 
 

0.410 
 
 0.026 198 5.212 داخل المجموعات 

  200 5.260المجموع 

  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(9.4 )الجدولتشير المعطيات الواردة في 
α) ≤0.05)   بين متوسطات درجات مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في

المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير مكان السكن، حيث 
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عمى الدرجة الكمية لمفيوم الذات،  (0.410)عند مستوى الداللة  (0.895=ف)بمغت قيمة 
 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول (0.05)بحيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 

. الفرضية الرابعة
 

 : نتائج الفرضية الخامسة5.3.1.4
 
مفيوم الذات في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

معدل  تعزى لمتغير لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. الطالب في المدرسة

 
مفيوم  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 
 .)10.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول ،معدل الطالب في المدرسةلمتغير  تبعا الذات
 تبعا مفيوم الذات واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 10.4جدول 

 .معدل الطالب في المدرسة
االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  .معدل الطالب في المدرسةالمتغير 

%50اقل من مفهوم الذات   3 1.49 0.1514 

50 - 59.9%  
17 1.63 0.1546 

60 – 69.9%  
28 1.60 0.1612 

70 – 79.9%  
62 1.71 0.1618 

80 – 89.9%  
63 1.76 0.1444 

%90أكثر من   
28 1.76 0.1217 

وجود اختبلف بين متوسط درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف  (10.4)يتضح من الجدول 
. معدل الطالب في المدرسة تعزى لمتغير األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 (11.4)الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 
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( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 11.4دول ج

 .معدل الطالب في المدرسةلمتغير وفقا مفيوم الذات لمفروق في درجات 
المتغير 
 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 مفيوم الذات

 
 بين المجموعات

0.840 5 0.168 7.410 
 
 

0.000** 
 
داخل  

 المجموعات

4.420 195 0.022 

  200 5.260المجموع 

 تبين لمباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى (11.4)من القراءة المتأنية لمجدول 
α) ≤0.05)  مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة متوسطات في

( 7.410=ف)، حيث بمغت قيمة معدل الطالب في المدرسة تعزى لمتغير لمديرية شمال الخميل
اختبار اتجاه الداللة عمى الدرجة الكمية، ولمعرفة مصدر الفروق و (0.000)عند مستوى الداللة 

الجدول وكانت نتائج ىذا االختبار كما ىي في  (Scheffe)قام الباحث باستخدام اختبار
(12.4 .)

 في الدرجة الكمية لمفيوم الذات  لمعرفة اتجاه الداللة(Scheffe )نتائج اختبار: 12.4جدول 
. معدل الطالب في المدرسةلمتغير تبعا 

اقل من المعدل المتغير 
50%  

50 - 
59.9%  

60 – 
69.9%  

70 – 79.9%  80 – 89.9% %90أكثر من    

مفيوم 
 الذات

%50اقل من    0.1373 0.1110 0.2209 -0.2730* 0.2695* 

50 - 59.9%    0.0263 0.0836 -0.1358 0.1323 

60 – 69.9%     0.1099 -0.1621 -0.1586 

70 – 79.9%      0.05215 0.0486 

80 – 89.9%       0.0349 

%90أكثر من         

.  دالة بدرجة مرتفعة*
 حيث أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعمى، (12.4) يتضح من الجدول

 عمى تشير المقارنات البعدية لمفروق بين درجة مفيوم الذات تبعا لمعدل الطالب في المدرسة
وبين الطمبة الذين  (%50اقل من )الدرجة الكمية كانت بين الطمبة الذين معدالتيم
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 – 80)لصالح الطبلب الذين معدالتيم  (%90أكثر من )و  ( %89 – 80)معدالتيم
. وىذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الخامسة. (%90أكثر من )و (89%
 

 : نتائج الفرضية السادسة6.3.1.4
 
مفيوم الذات في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى لمتغير لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مستوى تعميم األم

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السادسة تم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 
 (.13.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول مستوى تعميم األمل تبعا مفيوم الذاتلدرجة 

 
لمستوى  تبعا مفيوم الذات واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابية: 13.4جدول 

 .تعميم األم
االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  مستوى تعميم األمالمتغير 

 0.2157 1.6533 6 أميمفهوم الذات 

 0.1680 1.6468 53 أساسي

 0.1542 1.7342 104 الثانوي

 جامعي
38 1.7495 0.1434 

وجود فروق بين متوسط درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول  (13.4)يتضح من الجدول 
ولفحص . مستوى تعميم األم تعزى لمتغير الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 (14.4)الجدول الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 
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( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 14.4دول ج

. مستوى تعميم األملمتغير وفقا مفيوم الذات لمفروق في درجات 
المتغير 
 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

مفيوم 
 الذات

 

 بين المجموعات

0.351 3 0.117 4.692 
 
 

0.003** 
 
 0.024 197 4.909 داخل المجموعات 

  200 5.260المجموع 

 (α) ≤0.05 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى (.414)يتضح من الجدول السابق 
مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال متوسطات في 

عند مستوى الداللة  (4.692=ف)، حيث بمغت قيمة مستوى تعميم األم تعزى لمتغير الخميل
اختبار اتجاه الداللة قام الباحث باستخدام عمى الدرجة الكمية، ولمعرفة مصدر الفروق و (0.003)

( 15.4)الجدول وكانت نتائج ىذا االختبار كما ىي في  (Scheffe)اختبار
 

 في الدرجة الكمية لمفيوم الذات  لمعرفة اتجاه الداللة(Scheffe )نتائج اختبار: 15.4جدول 
. مستوى تعميم األملمتغير تبعا 

لثانويا أساسي أميالمعدل المتغير   جامعي 

مفيوم 
 الذات

 *0.0961 0.0808- 0.0654  أمي

 *0.1027 0.0874-   أساسي

لثانويا     0.0152 

     جامعي

 حيث أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعمى، (15.4) يتضح من الجدول
عمى  مستوى تعميم األملمتغير تشير المقارنات البعدية لمفروق بين درجة مفيوم الذات تبعا 

والطمبة الذين  (أمي وأساسي) مستوى تعميم أمياتيمالدرجة الكمية كانت بين الطمبة الذين 
وىذا  (جامعي) مستوى تعميم أمياتيملصالح الطبلب الذين  (جامعي) مستوى تعميم أمياتيم

. يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية السادسة
 :نتائج الفرضية السابعة 7.3.1.4
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مفيوم الذات في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 
 تعزى لمتغير لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .مستوى تعميم األب
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السابعة تم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 
 (.16.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول مستوى تعميم األبل تبعا مفيوم الذاتلدرجة 
مستوى  تبعا مفيوم الذات واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابية: 15.4جدول 

 .تعميم األب
االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  مستوى تعميم األبالمتغير 

 0.2365 1.7267 6 أميمفهوم الذات 

 0.1820 1.6987 45 أساسي

 0.1760 1.7030 73 الثانوي

 جامعي
77 1.7262 0.1288 

وجود تقارب بين متوسط درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول  (16.4)يتضح من الجدول 
ولفحص . مستوى تعميم األب تعزى لمتغير الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 (17.4)الجدول الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 

 
( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 17.4دول ج

مستوى تعميم األب لمتغير وفقا مفيوم الذات لمفروق في درجات 
المتغير 
 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 مفيوم الذات

 
 بين المجموعات

0.0307 3 0.010 0.386 
 
 

0.763 

 
 0.0265 197 5.229 داخل المجموعات 

  200 5.260المجموع 

 (α  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(.417)يتضح من الجدول السابق 
بين متوسطات درجات مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس   (0.05≥

، حيث بمغت قيمة مستوى تعميم األبالتابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة تعزى لمتغير 
عمى الدرجة الكمية بحيث كانت الداللة اإلحصائية  (0.763)عند مستوى الداللة  (0.386=ف)

.  وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول الفرضية السابعة(0.05)أكبر من 
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 :نتائج الفرضية الثامنة 8.3.1.4

 
مفيوم الذات في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

معدل  تعزى لمتغير لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. دخل األسرة الشيري

 واالنحرافات المعيارية لدرجة ، المتوسطات الحسابيةتم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 
 (.18.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول معدل دخل األسرة الشيريل تبعا مفيوم الذات

لمعدل دخل  تبعا مفيوم الذات واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابية: 18.4جدول 
 .األسرة الشيري

معدل دخل األسرة المتغير 
 الشيري

االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 

 0.1788 1.6918 34  شيكل1500اقل من مفهوم الذات 

 0.1769 1.7007 58  شيكل2499 – 1500

 0.1550 1.7234 35  شيكل3499 2500

 0.1347 1.7305 38  شيكل3500أكثر من 

 0.1598 1.7167 36 غير محدد

وجود تقارب بين متوسط درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول  (18.4)يتضح من الجدول 
. معدل دخل األسرة الشيري تعزى لمتغير الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 (19.4)الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 
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( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 19.4دول ج

. معدل دخل األسرة الشيريلمتغير وفقا مفيوم الذات لمفروق في درجات 
المتغير 
 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 مفيوم الذات

 
 بين المجموعات

0.039 4 0.099 0.373 
 
 

0.828 
 
داخل  

 المجموعات

5.220 196 0.026 

  200 5.260المجموع 

في   (α) ≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  (19.4)يتضح من الجدول
لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال لدى طمبة درجة مفيوم الذات 
عند مستوى  (0.373=ف) حيث بمغت قيمة .معدل دخل األسرة الشيريالخميل تعزى لمتغير 

 وىي غير (0.05)عمى الدرجة الكمية حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من  (0.828)الداللة 
 .دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول الفرضية الثامنة

 
: نتائج السؤال الرابع. 4.1.4

ما درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية 
شمال الخميل؟ 

 
لئلجابة عن سؤال الدراسة الرابع استخرجت األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لدرجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال 

 (.20.4)الخميل عمى الدرجة الكمية لبلختبار، وذلك كما ىو واضح في الجدول
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األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االتجاه نحو المدرسة  (20.4)جدول 

. لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
المتوسط  العدد المتغير

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 االتجاه نحو المدرسة
 مرتفعة 0.46 3.62 201

أن درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في  (20.4)يتضح من الجدول
المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل كانت مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة 

(. 0.46) مع انحراف معياري (3.62)عمى الدرجة الكمية لبلختبار 
 

: السؤال الخامس نتائج 5.1.4
 

لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة ما أىم فقرات االتجاه نحو المدرسة 
لمديرية شمال الخميل؟ 

 
لئلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

االتجاه نحو المدرسة بأبعادىا المختمفة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة 
 (.21.4)لمديرية شمال الخميل، وذلك كما ىو واضح في الجدول 
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.  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات االتجاه نحو المدرسة21.4جدول 
المتوسط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.80 4.60 201أحب أن أكون واحدا من أذكى طبلب مدرستي    1

 مرتفعة 0.89 4.37 201التحصيل الجيد في المدرسة ىو أىم شيء عندي  2

 مرتفعة 1.22 4.18 201أن الذىاب إلى المدرسة مضيعة لموقت  3

 مرتفعة 1.27 4.10 201اعتقد بان االلتحاق بالعمل أفضل من الذىاب لممدرسة  4

عندما يطمب منا القيام بواجب مدرسي يحتاج إلى إكمال فأنني  5
احصل عمى عبلمات جيدة في العادة 

 مرتفعة 0.77 3.99 201

 مرتفعة 0.89 3.97 201إن أموري تسير مع معممي بشكل جيد  6

 مرتفعة 1.34 3.88 201 اكره الطبلب المزعجين أثناء الحصص 7

 مرتفعة 1.06 3.79 201  ابذل جيدا كبيرا في العمل المدرسي 8

 مرتفعة 1.14 3.77 201عادة ما يكون المعممين لطيفين جدا معي  9

 مرتفعة 0.92 3.74 201أنني إلى حد ما جيد في أداء أنشطتي المدرسية  10

 مرتفعة 0.92 3.69 201يعتقد معممي بأنني ذكي  11

 متوسطة 1.45 3.45 201صفي أحسن صف بين جميع صفوف مدرستي  12

 متوسطة 1.18 3.42 201عموما أحب المدرسة كثيرا  13

 متوسطة 1.13 3.41 201تكون دروسنا في ىذا الصف شيقة جدا في الغالب  14

 متوسطة 1.30 3.37 201اشعر باالضطراب عندما يسألني معممي عن الواجبات المدرسية  15

 متوسطة 1.37 3.19 201أحب الميو أثناء الدروس  16

 متوسطة 1.27 3.10 201المدرسة مممة بصورة عامة  17

 متوسطة 1.13 3.04 201أجد أن الكثير من الواجبات البيتية المدرسية صعبة الفيم  18

 متوسطة 1.26 3.04 201بشكل عام الواجبات المدرسية تقمقني  19

 منخفضة 1.28 2.31 201اشعر باألسف عندما ينتيي الدوام اليومي في المدرسة  20

أن أىم فقرات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي  (21.4)يتضح من الجدول 
 (أحب أن أكون واحدا من أذكى طبلب مدرستي)كانت  في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

في ( إنني إلى حد ما جيد في أداء أنشطتي المدرسية)، وجاءت الفقرة (4.60)بمتوسط حسابي 
اشعر باألسف )، بينما كان اقل الفقرات انتشارا (3.74)منتصف ىذه الفقرات، بمتوسط حسابي 
 (.2.31)بمتوسط حسابي  (عندما ينتيي الدوام اليومي من المدرسة
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 :السؤال السادسنتائج  6.1.4
 

االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف متوسطات في توجد فروق ذات داللة إحصائية ىل 
، الجنس) ات تعزى لمتغيراألول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

والتخصص، ومكان السكن،ونوع المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، 
 ؟(ومستوى تعميم األب، معدل الدخل الشيري لألسرة

 
: وفيما يمي نتائج فحصيا (9-16)وانبثق عن ىذا السؤال الفرضيات الصفرية 

 
 :نتائج الفرضية التاسعة. 1.6.1.4

 
االتجاه نحو في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. لمتغير الجنس

 
 كما ىو واضح في الجدول رقم ،(t-test ) ت استخدم اختبارالتاسعةمن صحة الفرضية لمتحقق 

(22.4).  
الكمية لواقع االتجاه  المتوسطات الحسابية  لمفروق في(t-test ) تنتائج اختبار: .422جدول 

  .نحو المدرسة

 (α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد (22.4)من الجدول يتبين 
 متوسطات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة في

عند مستوى  (0.385-= ت) حيث بمغت قيمة  لمتغير الجنس تعزىلمديرية شمال الخميل
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة، بحيث أنيا لم ترق إلى حد الداللة  (0.700)

اإلحصائية، فقد كان االتجاه نحو المدرسة مرتفع لدى الطبلب وعمى اختبلف الجنس لدييم، 
بينما كان عند  (3.61)ويبلحظ أن الفروق المعنوية بين متوسط مفيوم الذات قد بمغ لمذكور

، بحيث انو ال يمكن اعتباراه كمؤشر لتأثير عامل الجنس في االتجاه نحو (3.62)اإلناث

المتغير 
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاه نحو 
 المدرسة

 0.700 199 0.385- 0.52 3.61 124 ذكر

 0.34 3.63 77 أنثى
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المدرسة وذلك كما ىو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول، وبناء عميو تم قبول 
 .الفرضية التاسعة

 
 :نتائج الفرضية العاشرة. 2.6.1.4

االتجاه نحو في متوسطات ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 
 تعزى المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .نوع المدرسةلمتغير 
 

 كما ىو واضح في الجدول ،(t-test ) ت استخدم اختبارالعاشرةمن صحة الفرضية لمتحقق 
  .(23.4)رقم 
 

الكمية لواقع االتجاه  المتوسطات الحسابية  لمفروق في(t-test ) تنتائج اختبار: .423جدول 
  .نحو المدرسة

 (α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد (23.4)من الجدول يتبين 
 متوسطات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة في

عند مستوى  (0.656-= ت)نوع المدرسة، حيث بمغت قيمة  لمتغير  تعزىلمديرية شمال الخميل
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة، بحيث أنيا لم ترق إلى حد الداللة  (0.513)

اإلحصائية، فقد كان االتجاه نحو المدرسة مرتفع لدى الطبلب وعمى اختبلف نوع المدرسة 
لدييم، ويبلحظ أن الفروق المعنوية بين متوسط مفيوم الذات قد بمغ لطمبة المدارس الحكومية 

، بحيث انو ال يمكن اعتباراه كمؤشر لتأثير عامل نوع (3.50)، ينما بمغ عند اإلناث (3.62)
المدرسة في االتجاه نحو المدرسة، وذلك كما ىو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول، 

 .وبناء عميو تم قبول الفرضية العاشرة
 

 : نتائج الفرضية الحادية عشر3.6.1.4
 

المتغير 
 

نوع 
 المدرسة
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاه نحو 
 المدرسة

 0.513 199 0.656 0.46 3.62 195 حكومي

 0.64 3.50 6 خاصة



69 

االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 
 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. الفرعلمتغير 
 

االتجاه  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 
 (.24.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول لمفرع، تبعا نحو المدرسة

 
 

 االتجاه نحو المدرسة واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 24.4جدول 
 .لمفرعتبعا 

االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفرع المتغير 

 0.37 3.59 64 عممياالتجاه نحو المدرسة 
 0.45 3.71 65 أدبي
 0.52 3.54 29 تجاري
 0.54 3.57 43 زراعي

وجود تقارب بين متوسط درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة  (24.4)يتضح من الجدول 
ولفحص . الفرع تعزى لمتغير الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. (25.4)الجدول الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 
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( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 25.4دول ج
 .لفرعوفقا لاالتجاه نحو المدرسة لمفروق في درجات 

المتغير 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاه نحو 
 المدرسة

 

 بين المجموعات

0.818 3 0.273 1.266 
 
 

0.287 
 
 2150. 197 42.446 داخل المجموعات 

  200 43.265المجموع 

 (α  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(.425)يتضح من الجدول السابق 
بين متوسطات درجات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في   (0.05≥

، حيث بمغت قيمة الفرعالمدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة تعزى لمتغير 
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة، بحيث  (0.287)عند مستوى الداللة  (1.266=ف)

 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول (0.05)كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
. الفرضية الحادية عشر

 
 : نتائج الفرضية الثانية عشر4.6.1.4

 
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مكان السكنلمتغير 

 
االتجاه  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 

 (.26.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول لمتغير مكان السكن، تبعا نحو المدرسة
 

 االتجاه نحو المدرسة واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 26.4جدول 
 .مكان السكن  لمتغيرتبعا

االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكه المتغير 

 0.57 3.67 16 مدينةاالتجاه نحو المدرسة 
 0.45 3.62 177 قرية
 0.56 3.58 8 مخيم
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وجود تقارب بين متوسط درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة  (26.4)يتضح من الجدول 
. مكان السكن تعزى لمتغير الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 (27.4)الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 

 
( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 27.4دول ج

 .لمتغير مكان السكنوفقا االتجاه نحو المدرسة لمفروق في درجات 
المتغير 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاه نحو 
 المدرسة

 

 بين المجموعات

0.0534 2 0.026 0.122 
 
 

0.885 
 
 2180. 198 43.211 داخل المجموعات 

  200 43.265المجموع 

 (α  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(.427)يتضح من الجدول السابق 
بين متوسطات درجات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في   (0.05≥

المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير مكان السكن، حيث بمغت 
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة،  (0.885)عند مستوى الداللة  (0.122=ف)قيمة 

 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول (0.05)بحيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
 .الفرضية الثانية عشر

 
 : نتائج الفرضية الثالثة عشر5.6.1.4

 
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. معدل الطالب في المدرسةلمتغير 

 
االتجاه  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 

 (.28.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول ،متغير معدل الطالب في المدرسةل تبعا نحو المدرسة
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 االتجاه نحو المدرسة واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 28.4جدول 
 .معدل الطالب في المدرسةلمتغير تبعا 

االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  معدل الطالب في المدرسةالمتغير 

%50اقل من االتجاه نحو المدرسة   3 2.83 0.55 

50 - 59.9%  
17 3.51 0.53 

60 – 69.9%  
28 3.46 0.49 

70 – 79.9%  
62 3.59 0.47 

80 – 89.9%  
63 3.72 0.39 

%90أكثر من   
28 3.74 0.38 

وجود اختبلف بين متوسط درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة  (28.4)يتضح من الجدول 
معدل الطالب في  تعزى لمتغير الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في . المدرسة
(29.4) 

 
( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 29.4دول ج

 .معدل الطالب في المدرسةلمتغير وفقا االتجاه نحو المدرسة لمفروق في درجات 
المتغير 
 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاه نحو 
 المدرسة

 

 بين المجموعات

3.973 5 0.795 3.944 
 
 

0.002** 
 
داخل  

 المجموعات

39.292 195 .2010 

  200 43.265المجموع 

في  (α) ≤0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
، حيث بمغت قيمة معدل الطالب في المدرسةلمتغير تبعا درجة االتجاه نحو المدرسة 

عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة، ولمعرفة  (0.002)عند مستوى الداللة  (3.994=ف)
وكانت نتائج ىذا ( Scheffe)اختبار اتجاه الداللة قام الباحث باستخدام اختبارمصدر الفروق و

(. 30.4)الجدول االختبار كما ىي في 
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 في الدرجة الكمية لبلتجاه نحو  لمعرفة اتجاه الداللة(Scheffe )نتائج اختبار: 30.4جدول 
. معدل الطالب في المدرسةلمتغير تبعا المدرسة 

%50اقل من المعدل المتغير   50 - 
59.9%  

60 – 
69.9%  

70 – 
79.9%  

80 – 89.9% أكثر من  
90%  

االتجاه 
نحو 
 المدرسة

%50اقل من    0.6843 0.6274 -0.7659 0.8952* 0.9149* 

50 – 
59.9%  

  0.0569 0.0815 0.2109 0.2306 

60 – 
69.9%  

   0.1385 -0.2679 0.2875 

70 – 
79.9%  

    0.1294 0.1490 

80 – 
89.9%  

     0.0196 

أكثر من 
90%  

      

 حيث أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعمى، (30.4) يتضح من الجدول
 تشير المقارنات البعدية لمفروق بين درجة االتجاه نحو المدرسة تبعا لمعدل الطالب في المدرسة

والطبلب الذين  (%50اقل من )عمى الدرجة الكمية كانت بين الطمبة الذين معدالتيم
%( 89 – 80)لصالح الطبلب الذين معدالتيم  ( فأكثر90)و ( %89 – 80)معدالتيم

. وىذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة عشر. ( فأكثر90)و
 

 : نتائج الفرضية الرابعة عشر6.6.1.4
 
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مستوى تعميم األملمتغير 
االتجاه  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 

 (.31.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول متغير مستوى تعميم األمل تبعا نحو المدرسة
 االتجاه نحو المدرسة واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 31.4جدول 
 .لمتغير مستوى تعميم األمتبعا 
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االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  مستوى تعميم األمالمتغير 

 0.69 3.50 6 أمياالتجاه نحو المدرسة 

 0.41 3.61 53 أساسي

 0.51 3.62 104 الثانوي

 جامعي
38 3.65 0.37 

وجود تقارب بين متوسطات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف  (31.4)يتضح من الجدول 
ولفحص . مستوى تعميم األم تعزى لمتغير األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 (32.4)الجدول الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 
( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 32.4دول ج

 .مستوى تعميم األملمتغير وفقا االتجاه نحو المدرسة لمفروق في درجات 
المتغير 
 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاه نحو 
 المدرسة

 

 بين المجموعات

0.123 3 0.040 0.187 
 
 

0.905 
 
 2190. 197 43.142 داخل المجموعات 

  200 43.265المجموع 

 إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند (.432)تشير المعطيات الواردة في الجدول 
بين متوسطات درجات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول   (α) ≤0.05 المستوى

الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير مستوى تعميم 
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه  (0.905)عند مستوى الداللة  (0.187=ف)األم، حيث بمغت قيمة 

 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء (0.05)نحو المدرسة حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
. عميو تم قبول الفرضية الرابعة عشر

 
 
 
 
 
 

 :نتائج الفرضية الخامسة عشر 7.6.1.4
 



75 

االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 
 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. مستوى تعميم األبلمتغير 
االتجاه  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 

 (.33.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول متغير مستوى تعميم األبل تبعا نحو المدرسة
 االتجاه نحو المدرسة واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 33.4جدول 
 .لمتغير مستوى تعميم األبتبعا 

االوحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  مستوى تعميم األبالمتغير 

االتجاه نحو المدرسة 

 0.70 3.29 6 أمي

 0.52 3.57 45 أساسي

 0.47 3.61 73 الثانوي

 جامعي
77 3.67 0.38 

وجود تقارب بين متوسط درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة  (33.4)يتضح من الجدول 
. مستوى تعميم األب تعزى لمتغير الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

. (34.4)الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في 
 

( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 34.4دول ج
 .مستوى تعميم األبلمتغير وفقا االتجاه نحو المدرسة لمفروق في درجات 

المتغير 
 

قيمة ف  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

االتجاه نحو 
 المدرسة

 

 بين المجموعات

1.010 3 0.337 

1.570 
 
 

0.198 
 
 2140. 197 42.255 داخل المجموعات 

  200 43.265المجموع 

 إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند (.434)تشير المعطيات الواردة في الجدول 
بين متوسطات درجات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول   (α) ≤0.05 المستوى

الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير مستوى تعميم 
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه  (0.198)عند مستوى الداللة  (1.571=ف)األب، حيث بمغت قيمة 

 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء (0.05)نحو المدرسة حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
 .عميو تم قبول الفرضية الخامسة عشر
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 :نتائج الفرضية السادسة عشر 8.6.1.4

 
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

  تعزىنحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. معدل دخل األسرة الشيري لمتغير
االتجاه  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تم استخراجمن صحة الفرضية لمتحقق 

 (.35.4) وذلك كما ىو واضح في الجدول معدل دخل األسرة الشيريل تبعا نحو المدرسة
 االتجاه نحو المدرسة واالنحرافات المعيارية لدرجة ،المتوسطات الحسابيةواألعداد، : 35.4جدول 
. معدل دخل األسرة الشيريتبعا 

معدل دخل األسرة المتغير 
 الشيري

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 

 0.47 3.61 34  شيكل1500اقل من االتجاه نحو المدرسة 

 0.46 3.68 58  شيكل2499 – 1500
 0.50 3.59 35  شيكل3499 2500

 0.37 3.70 38  شيكل3500أكثر من 
 0.48 3.46 36 غير محدد

وجود تقارب بين متوسط درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة  (35.4)يتضح من الجدول 
معدل دخل األسرة  تعزى لمتغير الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

الجدول ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحميل التباين األحادي كما ىو وارد في . الشيري
(36.4) 
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( One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي: 36.4دول ج

. معدل دخل األسرة الشيريلمتغير وفقا االتجاه نحو المدرسة لمفروق في درجات 
المتغير 
 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاه نحو 
 المدرسة

 

 بين المجموعات

1.454 4 0.364 1.704 
 
 

0.151 
 
داخل  

 المجموعات

41.810 196 .2130 

  200 43.265المجموع 

  (α) ≤0.05  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(.436)يتضح من الجدول 
بين متوسطات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية 

، حيث بمغت قيمة معدل دخل األسرة الشيريشمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير 
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة، بحيث  (0.151)عند مستوى الداللة  (1.704=ف)

 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول الفرضية (0.05)كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
 .السادسة عشر

 
 

 :السؤال السابع 7.1.4
 

واالتجاه  مفيوم الذاتبين ( α) ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوىىل 
 طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لدىوالتحصيل الدراسي  نحو المدرسة

؟  لمديرية شمال الخميل
: وانبثق عن ىذا السؤال الفرضية الصفرية اآلتية

 
:  عشر نتائج الفرضية السابعة1.7.1.4

واالتجاه  مفيوم الذاتبين  (α) ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  
 طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لدىوالتحصيل الدراسي  نحو المدرسة

. لمديرية شمال الخميل
 استخدم الباحث معامل االرتباط  عشرالسابعةالفرضية لمتحقق من صحة 

 واالتجاه نحو المدرسة مفيوم الذاتلمعبلقة بين  (Pearson Correlation)بيرسون
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 طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال لدى والتحصيل الدراسي
 .(37.4)، وذلك كما ىو واضح في الجدولالخميل

 
مفيوم  لمعبلقة بين (Pearson Correlation) نتائج معامل االرتباط بيرسون: 37.4جدول 
 طمبة الصف األول الثانوي في لدى والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو المدرسة الذات

 .المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
االتجاه نحو  مفيوم الذات  المتغيرات

المدرسة 
التحصيل 
 الدراسي

 **0.362 **0.332 1.000 معامل االرتباط مفيوم الذات

 0.000 0.000  مستوى الداللة

االتجاه نحو 
 المدرسة

 **0.260 1.000  معامل االرتباط
 0.000   مستوى الداللة

 1.000   معامل االرتباط التحصيل الدراسي

    مستوى الداللة

(. α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى *   
(. α) ≤0.01دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * *

 (α ذات داللة إحصائية عند المستوى ةيجابيإ وجود عبلقة (37.4)يتضح من الجدول 
 ،والتحصيل الدراسي مفيوم الذات وكذلك مفيوم الذات، واالتجاه نحو المدرسة، بين(0.05≥

 ازدادت مفيوم الذاتكمما ازدادت درجة انو  بحيث والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو المدرسة
االتجاه  نسبة قمت مفيوم الذاتنسبة قمت  والعكس صحيح وكمما االتجاه نحو المدرسة،نسبة 

 .نحو المدرسة
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. مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

.  مناقشة النتائج1.5
 . توصيات الدراسة2.5
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. مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
.  مناقشة النتائج1.5

 بحث العبلقة بين مفيوم الذات واالتجاه نحو المدرسة وعبلقتيما ىدفت ىذه الدراسة إلى
بالتحصيل لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية تربية شمال الخميل، 

 .ويأتي ىذه الفصل لمناقشة نتائج ىذه الدراسة التي توصل إلييا الباحث
 

: مناقشة نتائج السؤال األول. 1.1.5
 

ما درجة مفيوم الذات  لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال 
الخميل؟ 

أن درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس  (1.4)يتضح من الجدول
كانت عالية، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة عمى . التابعة لمديرية شمال الخميل

 (.0.16) مع انحراف معياري (1.71)الدرجة الكمية لبلختبار 
 

 التي أظيرت أن  (Marsh، 1989  ) مارش اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة
مفيوم الذات ينخفض في المرحمة ما بين ما قبل المراىقة المبكرة إلى مرحمة المراىقة 

 التي بينت أن مفيوم  (Connel، et al، 1975 )اختمفت مع نتائج دراسة كما .المتوسطة
سنة، وبالنسبة  ( 18 – 12 )الذات لدى الطمبة الذكور يزداد بشكل خطي مستقيم في األعمار 
سنة ثم يتغير قميبًل  (13 و12)لئلناث فإنو يختمف حيث أن مفيوم الذات يتدنى في األعمار 

 . سنة17ليزداد حوالي عمر 
 

طمبة الصف األول الثانوي في ويعزو الباحث السبب في وجود مفيوم الذات بدرجة عالية لدى 
 إلى  إن السبب في ذلك قد يعود إلى أن المرحمة .المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

لمبيئة الثقافية لمفرد،  حيث أن .العمرية التي ينتمي ليا أفراد عينة الدراسة ىي مرحمة المراىقة
فالطفل . ، أو بمعنى آخر ىويتومفيوم الذات لديومع حصيمة خبراتو الحياتية أثر كبير في بناء 

األشخاص الميمين في البيئة من عمى  معتمدا في مفيوما لذاتومنذ وقت مبكر يبدأ في تكوين 
 لذا فأن مفيوم الفرد عن ذاتو ينمو نتيجة تفاعمو مع البيئة االجتماعية، فاألفراد العاديون .حولو

الذين يعيشون حياة طبيعية وسط أسرىم ويجدون الرعاية الوالدية، والعطف، والحنان، والدعم 
المعنوي، الشك أنيم سيحققون توافقًا شخصيًا ونفسيًا واجتماعيًا يؤدي إلى تطويرىم لمفيوم 
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ذاتي أكثر إيجابية من غيرىم ممن يفتقدون لمروابط العاطفية والوجدانية والتأثيرات اإليجابية 
. لمتنشئة األبوية

 
: السؤال الثاني مناقشة نتائج 2.1.5

لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال ما أىم فقرات مفيوم الذات 
الخميل؟ 

أن أىم فقرات مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في  (2.4)يتضح من الجدول 
، (1.81)بمتوسط حسابي  ((ممتعة)صحبتي مرحة)كانت  المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

في منتصف ىذه الفقرات بمتوسط حسابي  (تيتم أسرتي بالعادة في مشاعري)وجاءت الفقرة 
 (.1.53)بمتوسط حسابي ( تتوقع أسرتي مني الكثير)، بينما جاءت الفقرة (1.73)
 

أكثر الفقرات انتشارا، إلى أن ذلك  ((ممتعة)صحبتي مرحة)السبب في وجود فقرةويرى الباحث أن 
إلى قدرة الطفل عمى إدراك العبلقات الشخصية التي تربطو - حسب رأي الباحث–قد يعود 

بأصدقائو، وكذلك االتجاىات األخبلقية التي يحمميا، ومدى وضوح األىداف التربوية والمينية 
تيتم أسرتي )أما عن وجود فقرة . كل ىذه الصفات تؤدي إلى وجود مفيوم ذات مرتفع. لديو

فان ىذا يرتبط بالدرجة التي كشفت عن جود مفيوم ذات مرتفع لدى طمبة  (بالعادة في مشاعري
الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل، خاصة وأن تطوير مفيوم الذات 
اإليجابي يأتي نتيجة شعور الطفل باألمان النفسي في ظل وجود تفاعبلت وعبلقات أسرية قوية 

خاصة مع الوالدين في مراحل النمو المبكرة ، فاألسرة تساىم بصورة كبيرة في النمو النفسي 
كانت اقل الفقرات  (تتوقع أسرتي مني الكثير)كما بينت النتائج أن فقرة . اإليجابي لممراىق

انتشارا، وىذا يعود حسب رأي الباحث إلى أن األطفال الذين يكونوا اقل رضًا وتوافقًا مع أنفسيم، 
وكون أفراد . والذين يعانون من صراعات أكبر بين مُثميم الشخصية، وتوقعات ذوييم وأسرىم

عينة الدراسة ىم من ذوي مفيوم الذات المرتفع فان وجود ىذه الفقرة ضمن اقل الفقرات انتشارا 
. شيء منطقي حسب رأي الباحث
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 : مناقشة نتائج السؤال الثالث3.1.5
مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول متوسطات درجة في توجد فروق ذات داللة إحصائية ىل 

، والتخصص، ومكان الجنس) ات تعزى لمتغيرالثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
السكن،ونوع المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، ومستوى تعميم األب، 

؟ (معدل الدخل الشيري لألسرة
: وفيما يمي نتائج فحصيا (1-8)وانبثق عن ىذا السؤال الفرضيات الصفرية 

 
 :مناقشة نتائج الفرضية األولى. 1.3.1.5

مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 
 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .الجنس
  في(α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد (3.4)من الجدول يتبين 

 درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
عمى الدرجة  (0.334)عند مستوى  (0.969-= ت) حيث بمغت قيمة  لمتغير الجنستعزى

الكمية لمفيوم الذات، بحيث أنيا لم ترق إلى حد الداللة اإلحصائية، فقد كان مفيوم الذات 
مرتفع لدى الطبلب وعمى اختبلف الجنس لدييم، ويبلحظ أن الفروق المعنوية بين متوسط 

، بحيث انو ال يمكن اعتباراه (1.72)بينما كان عند اإلناث (1.70)مفيوم الذات قد بمغ لمذكور
كمؤشر لتأثير عامل الجنس في مفيوم الذات وذلك كما ىو واضح من المتوسطات الحسابية 

 .في الجدول، وبناء عميو تم قبول الفرضية األولى
 
 

ويعقوب  (1982) والعمري (Hertel، 1992 )ىيرتل  دراسةوىذا يتفق مع نتائج 
التي أظيرت عدم فروق ذات  (1996)سرحان و (1994)وخميل (1992)وعروق (1985)وبمبل

. داللة بين الجنسين في مفيوم الذات
( 1994)ومقابمة ويعقوب (1980)عباس في حين لم تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة

 .التي بينت وجود فروق في مفيوم الذات تبعا لمتغير الجنس  لصالح اإلناث (1999)ووىبي
 التي أظيرت أن اإلناث ذوات الخمفية الرياضية  (Sax، 1993)وكذلك نتائج  دراسة ساكس 

 ،Backes  )باكس  ونتائج دراسة  .أكثر مفيوما لذاتيم من الذكور من ذوي الخمفيات الرياضية
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 التي أظيرت أن مفيوم ذات اإلناث أعمى من الطمبة الذكور لدى االستجابة عمى  (1994
. مقياس لمفيوم الذات

 
التي أظيرت أن مفيوم الذات  (1988)دراسة اليعقوبأيضا اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج 

التي أظيرت اثر  (1989)لدى الطمبة الذكور أعمى منو عند اإلناث، ونتائج دراسة العارضة
لمتغير الجنس عمى مفيوم الذات في ثبلثة أبعاد ىي الثقة بالنفس، والنشاط، والعدوانية، وكانت 

وكذلك دراسة  . لصالح الذكور في البعدين األولين ولصالح اإلناث  في بعد العدوانية
التي أظيرت أن مفيوم الذات أكثر ايجابية لدى ذكور العينة مقارنة باإلناث (1994)الجواميس

بشكل عام، وفي بعد الصحة، والجسم بشكل خاص، بينما كان مستوى مفيوم الذات لدى اإلناث  
التي  (Widaman et al، 1992 ) ونتائج ودمان وآخرون .أكثر ايجابية في بعد العدوانية

أظيرت أن الذكور كان لدييم مفيوم ذات أعمى من اإلناث عمى خمسة من سبعة أبعاد في 
ونتائج دراسة جاكسون  (،1994Burnett)وكذلك اختمفت مع نتائج دراسة بارنت . مفيوم الذات

التي أظيرت أن الذكور أعمى درجة من اإلناث في مفيوم   (Jackson et al، 1994 )وآخرون 
.  الذات

 
ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى التّغير النسبي الذي شيده المجتمع الفمسطيني بالنسبة لتعميم 

عطاؤه  حرية أكبر في التعبير عن الرأي، وفي اختيار شريك الحياة، فقد أصبح المجتمع االفتاة، وا 
 الموكمة إلييا، كما أن رغبة الفتاة في تكممة تييتم بتعميم الفتاة ويتوقع إنجازىا لؤلعباء والمسؤوليا

مسيرة التعميم وسعييا لكي تتميز وتتساوى مع الذكر، ربما جعميا في ىذه الدراسة تتساوى أيضا 
في درجة فيميا لذاتيا، وسعييا لتحقيق أىدافيا، وفي ىذا فقد أشارت بعض الدراسات التي قام 
بيا الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني إلى التغّير الذي حصل لمتوسطات سنوات الدراسة 

بنجاح، حيث ظير أن ىناك تحسن ممحوظ لتحصيل اإلناث، كما أن نسبة حممة الدرجات العميا 
بكالوريوس فأعمى تزايدت مع الزمن، وكان أسرع عند اإلناث من الذكور، مما جعل مفيوم الذات 

لدى اإلناث بدرجة مرتفعة، ليتساوى بدرجة مفيوم الذات لدى الذكور، الذين اكتسبوا ذلك من 
خبلل التنشئة االجتماعية في البيئة العربية، والتي تميز في الغالب بين الذكور واإلناث في 

. التربية، وبالتالي تساوى الجنسين في درجة مفيوم الذات
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 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.3.1.5
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. نوع المدرسة

 
  في(α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد (4.4)من الجدول يتبين 

 درجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
عمى الدرجة  (0.087)عند مستوى  (1.720-= ت) حيث بمغت قيمة نوع المدرسة، لمتغير تعزى

الكمية لمفيوم الذات، بحيث أنيا لم ترق إلى حد الداللة اإلحصائية، فقد كان مفيوم الذات مرتفع 
لدييم، ويبلحظ أن الفروق المعنوية بين متوسط مفيوم نوع المدرسة لدى الطبلب وعمى اختبلف 

في حين بمغ لدى طمبة المدارس الخاصة  (1.71)الذات قد بمغ لطمبة المدارس الحكومية 
 في مفيوم الذات وذلك كما ىو نوع المدرسة، بحيث انو ال يمكن اعتباراه كمؤشر لتأثير (1.60)

 .واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول، وبناء عميو تم قبول الفرضية الثانية
 

وىذا مؤشر عمى أن الطبلب في المدارس لدييم مفيوم مرتفع بصورة عامة، بحيث أنو ال يوجد 
اختبلف بين درجات مفيوم الذات تبعا لممدرسة، وىذا قد يعود حسب رأي الباحث إلى عدم 

اختبلف الواقع الذي يعيشو الطمبة عمى امتداد أرض الوطن من ظروف معيشية، وتركيبة أسرية 
 وبالتالي فان مفيوم .قد ال تختمف بين الذي يدرس في مدرسة خاصة أو في مدرسة حكومية

تكون عند الفرد عبر تسمسل ي مفيوم الذات التي يمتحق بيا الفرد، فبالمدرسة ليس لو عبلقة الذات
.  والتي تعود في الغالب إلى طفولتو األولى أحيانا،حياتو اليومي

 
 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.3.1.5

مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 
 تعزى الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .الفرعلمتغير 
 تبين لمباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى (6.4)من القراءة المتأنية لمجدول 

α) ≤0.05)  في الدرجة الكمية لمفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في متوسطات في
لصالح المتوسطات الحسابية  الفرع، ولمتغير تبعا المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 عمى  حيث تشير المقارنات البعدية لمفروق بين درجة مفيوم الذات تبعا لمتغير الفرعاألعمى،
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لصالح طمبة  (الزراعي)وطمبة الفرع (العممي)الدرجة الكمية، كانت بين طمبة الفرع
. ، وىذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة(العممي)الفرع

 
التي أظيرت ووجود فروق ذات داللة  (1996)تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة سرحان 

إحصائية بين الطمبة في مفيوم الذات تعزى لمتخصص حيث اتضح أن ىناك فروقًا ذات داللة 
بين طمبة تخصص الفقو والتشريع وطمبة تخصص التمريض لصالح طمبة التمريض، وأيضا 
وجود فروق دالة إحصائيا عمى ثبلثة أبعاد فرعية كان اثنان منيا لصالح طمبة التخصصات 

 .(الذات البدنية، والسموك )اإلنسانية وىما بعدا
في عدم وجود فروق ذات  (1999) ووىيبي1989)أبو طالببينما لم تتفق مع نتائج دراسة 

. داللة إحصائية تبعا لمتخصص العممي
الفرع العممي، ىو أن غالبية ويرى الباحث أن السبب في وجود مفيوم ذات مرتفع لدى طمبة 

ىؤالء الطمبة ىم من ذوي التحصيل المرتفع غالبا، وبالتالي فإنيم في العادة يمتمكون حب 
واحترام وتقدير جميع من حوليم من معممين وأصدقاء دراسة، باإلضافة إلى تميز العبلقة 

األسرية التي تربطيم بأفراد أسرتيم، حيث يتمتع ىؤالء في الغالب باكتسابيم الحترام غالبية 
أفراد األسرة، كما أن غالبية ىؤالء يتمتع بقدرات عقمية ممتازة، مما يؤثر بصورة ايجابية عمى 

درجة مفيوم الذات لدييم، وبالتالي تبين أن طمبة الفرع العممي ىم أعمى من حيث درجة مفيوم 
.  الذات
 

 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.3.1.5
 
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مكان السكن

  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(.48) الجدولتشير المعطيات الواردة في 
α) ≤0.05)   بين متوسطات درجات مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في

المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير مكان السكن، حيث 
عمى الدرجة الكمية لمفيوم الذات،  (0.410)عند مستوى الداللة  (0.895=ف)بمغت قيمة 

 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول (0.05)بحيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
. الفرضية الرابعة
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التي بينت عدم وجود فروق في  (1996)وىذا يتفق مع ما كشفت عنو نتائج دراسة سرحان 
. مفيوم الذات تبعا لمتغير مكان السكن

وىذا حسب رأي الباحث قد يعود إلى نفس التجارب، ونفس المواقف التي ال تختمف في تأثيرىا 
عمى األطفال، وكذلك فان المسافات القائمة بين سكان ىذه المناطق ال تعتبر مسافات بعيدة، 
وىذا يعني نفس الثقافة ونفس المستوى رغم الظروف المتعمقة بالسكن أو الحياة االقتصادية، 
. وبالتالي قد ال يكون لمكان السكن تأثيرا في زيادة أو نقصان مفيوم الذات لدى أفراد العينة

:  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة5.3.1.5
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. معدل الطالب في المدرسةلمتغير 

 تبين لمباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند (10.4)من القراءة المتأنية لمجدول 
مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في متوسطات في  (α) ≤0.05المستوى 

لصالح ، معدل الطالب في المدرسة تعزى لمتغير المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 حيث تشير المقارنات البعدية لمفروق بين درجة مفيوم الذات المتوسطات الحسابية األعمى،
اقل من ) عمى الدرجة الكمية كانت بين الطمبة الذين معدالتيمتبعا لمعدل الطالب في المدرسة

لصالح الطبلب  (%90أكثر من )و  ( %89 – 80)وبين الطمبة الذين معدالتيم (50%
وىذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية . (%90أكثر من )و  (%89 – 80)الذين معدالتيم 

. الخامسة
 

التي أظيرت وجود فروق ذات  (1985)نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة يعقوب وبمبلاتفقت 
وكذلك نتائج دراسة . داللة إحصائية تعزى لمستوى التحصيل لصالح ذوي التحصيل المرتفع

التي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات تحصيل الطمبة في  (1988)السالم
المرحمة الثانوية لصالح مجموعة من مرتفعي مفيوم الذات حيث أن ىؤالء ىم مرتفعو التحصيل 

التي بينت فروقا بين مفيوم الذات عند المتفوقين (1993)كما اتفقت مع نتائج الفاعوري. الدراسي
. وغير المتفوقين لصالح الطبلب المتفوقين

التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائيا تبعا الختبلف  (1999)بينما اختمفت مع نتائج وىبي
 في عدم وجود فروق دالة (1985)حسينو (1982) العمريونتائج دراسة. التحصيل الدراسي

 ،Hoge et al)ونتائج دراسة . إحصائيا في مفيوم الذات بين الطبلب في المستوى التعميمي
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أن أثر مفيوم الذات عمى التحصيل كان متدنيا وأن التحصيل كان لو أثر  التي بينت( 1995
. متواضع عمى مفيوم الذات

يرى الباحث أن ىذه النتيجة أيدت غالبية األدبيات النفسية والتربوية التي بحثت في موضوع 
فالمفيوم المرتفع لمذات يتأسس عمى مدى الكفاءة واإلنجاز الذي يحققو األفراد في  مفيوم الذات،

ميادين الحياة، فالطالب الذي يكون أكثر قدرة عمى التحصيل يكون لديو قدره أكثر عمى فيم 
 . حيث تجده معتزا بذاتو وراضيا عنيا. ذاتو، كما انو يكون أكثر قبوال ورضا لذاتو

 : مناقشة نتائج الفرضية السادسة6.3.1.5
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مستوى تعميم األم

 (α وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى (.413)يتضح من الجدول السابق 
مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة متوسطات في  (0.05≥

 لصالح المتوسطات الحسابية األعمى،، مستوى تعميم األم تعزى لمتغير لمديرية شمال الخميل
 مستوى تعميم األملمتغير حيث تشير المقارنات البعدية لمفروق بين درجة مفيوم الذات تبعا 

والطمبة الذين  (أمي وأساسي) مستوى تعميم أمياتيمعمى الدرجة الكمية كانت بين الطمبة الذين 
وىذا  (جامعي) مستوى تعميم أمياتيملصالح الطبلب الذين  (جامعي) مستوى تعميم أمياتيم

. يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية السادسة
 

يمكن القول انو ُيستقى من الوالدين كثيرًا من المعمومات اليامة التي تؤدي في الغالب إلى زيادة 
مفيوم الذات، فاألم المتعممة التي تدرك ما تقوم بو أثناء تنشئة أبنائيا، وتتفيم لمطالبيم 

وحاجاتيم ورغباتيم، تكون أكثر قدرة عمى بناء مفيوم الذات لدى أبنائيا، واألم المتعممة  تكون 
وىو ىذا يؤدي إلى وجوده _ حسب رأي الباحث_أكثر قدرة عمى تعزيز مفيوم الذات لدى أبنائيا

 والبد من اإلشارة إلى ذلك الدور الذي تقوم بو الجامعات في زيادة .بصورة قوية وايجابية
الوعي، والقدرة عمى بناء، وتطوير مفيوم الذات أثناء المسيرة التعميمية، فاألم مدرسة إذا 

أعددتيا، أعددت شعبا طيب األعراق، ومن ىنا تبين وجود فروق في مستوى تعميم األم لصالح 
. الحاصبلت عمى شيادة البكالوريوس
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 : مناقشة نتائج الفرضية السابعة7.3.1.5
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مستوى تعميم األب

 (α  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(.416)يتضح من الجدول السابق 
بين متوسطات درجات مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس   (0.05≥

، حيث بمغت قيمة مستوى تعميم األبالتابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة تعزى لمتغير 
عمى الدرجة الكمية بحيث كانت الداللة اإلحصائية  (0.763)عند مستوى الداللة  (0.386=ف)

.  وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول الفرضية السابعة(0.05)أكبر من 
 

وىذا ال يتفق مع النتيجة السابقة التي بينت وجود فروق تبعا لمستوى تعميم األم، خاصة وان 
األم ىي التي تشرف في الغالب عمى تربية األبناء وتنشئتيم، بينما يمضي األب غالبية وقتو 
خارج المنزل لتوفير متطمبات الحياة الخاصة بتربية األبناء، لذا قد ال يكون لممؤىل العممي 

نما قد يعود إلى أمور تتعمق بأكثر من جانب، منيا كما سبق  تأثير في زيادة مفيوم الذات، وا 
وذكر الباحث البيئة األسرية، والمدرسية، واالجتماعية، ومجموعة الرفاق، كذلك قد يكون لقدرة 

الطالب عمى التحصيل ومدى رضاه عن ذاتو، األكثر حسما في موضوع زيادة أو نقصان 
. مفيوم الذات، وبغض النظر عن المؤىل العممي لؤلب

 : مناقشة نتائج الفرضية الثامنة8.3.1.5
مفيوم في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى لمتغير الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. معدل دخل األسرة الشيري

في   (α) ≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  (18.4)يتضح من الجدول
لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال لدى طمبة درجة مفيوم الذات 
عند مستوى  (0.373=ف) حيث بمغت قيمة .معدل دخل األسرة الشيريالخميل تعزى لمتغير 

 وىي غير (0.05)عمى الدرجة الكمية حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من  (0.828)الداللة 
 .دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول الفرضية الثامنة

السبب في عدم وجود فروق تبعا لمستوى الدخل، إلى أن ذلك قد يعود إلى أن ويعزو الباحث 
مستوى الدخل في الغالب قد يكون دافعا ىاما في زيادة تحصيل الطمبة، وان زيادة التحصيل 
تجعل من الطالب مميزا بين رفاقو، وبالتالي يكون أكثر رضا ومحبة من قبل الموجودين، مما 

يزيد من مفيوم لذاتو، وبالتالي فان ىذا دليل عمى أن مفيوم الذات يتأثر فقط بارتفاع أو انخفاض 
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درجة التحصيل األكاديمي لدى الطالب، أو حتى انو قد يتأثر لدى الراشدين بزيادة اإلنتاج أو 
لدى طمبة الصف األول الثانوي طمبة نقصو، وبالتالي تبين عدم وجود فروق تبعا لمستوى الدخل 

 .في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 

: مناقشة نتائج السؤال الرابع. 4.1.5
ما متوسط درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة 

. لمديرية
أن درجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في  (19.4)يتضح من الجدول

المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل كانت مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة 
(. 0.46) مع انحراف معياري (3.62)عمى الدرجة الكمية لبلختبار 

 
التي كشفت عن وجود اتجاىات ايجابية لدى طبلب المعاىد  ( 1994)وىذا يتفق مع دراسة رزق 

وجود مستويات طموح  لدى طبلب المعاىد الفنية و. الفنية الثانوية نحو مؤسساتيم  التعميمية
التي أظيرت  (Facio & Batistuta، 2000)وكذلك نتائج دراسة فاسيو وباتيستيوتا . الثانوية

 .وجود اتجاىات ايجابية نحو المدرسة لدى الطمبة الذين شممتيم الدراسة

 

وربما كان السبب وراء وجود درجة مرتفعة من االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول 
الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل، حسب رأي الباحث عائد إلى ارتفاع مستوى 
االستعداد الداخمي النجاز األعمال التي يكمف الطبلب بيا إلثبات وجودىم وتحقيق ذواتيم من 

اجل شق طريقيم المستقبمي في الدراسة والتخصص الذي يرغبون بو، خصوصا وانو لم تعد ىناك 
فرص عمل كبيرة في الحياة اليومية بسبب االغبلقات والحصار اإلسرائيمي الذي يعيشو الشعب 

. الفمسطيني
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: السؤال الخامس مناقشة نتائج 5.1.5

لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة ما أىم فقرات االتجاه نحو المدرسة 
لمديرية شمال الخميل؟ 

أن أىم فقرات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي  (20.4)يتضح من الجدول 
 (أحب أن أكون واحدا من أذكى طبلب مدرستي)كانت  في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

في ( إنني إلى حد ما جيد في أداء أنشطتي المدرسية)، وجاءت الفقرة (4.60)بمتوسط حسابي 
اشعر باألسف )، بينما كان اقل الفقرات انتشارا (3.74)منتصف ىذه الفقرات، بمتوسط حسابي 
 (.2.31)بمتوسط حسابي  (عندما ينتيي الدوام اليومي من المدرسة

 
 توقد يكون ذلك مرتبطا بالنتيجة السابقة التي أظيرت أن درجة االتجاه نحو المدرسة كان

مرتفعة، حيث انو معروف أن الطالب الذي يمتمك اتجاه نحو المدرسة بصورة مرتفعة، يختص 
 أعمالو، وحب وبخصائص تتمثل بااللتزام والثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية الشخصية نح

المخاطرة، وأن يكون واحدا من أذكى طبلب مدرستو، وكذلك البد من اإلشارة إلى النسبة األعمى 
من عينة ىذه الدراسة من ذوي التحصيل المرتفع، وبالتالي كان ىناك اتجاه عالي نحو المدرسة 

اقل الفقرات  (اشعر باألسف عندما ينتيي الدوام اليومي من المدرسة)لدييم، أما عن جود فقرة
إلى طبيعة النفس البشرية، وشعور اإلنسان - حسب رأي الباحث-انتشارا فان ذلك قد يعود 

بالممل أحيانا بسبب الروتين اليومي الذي يعيشو الطمبة في المدارس وعد التغيير في البرامج 
 . اليومية

 
 :السؤال السادسنتائج  مناقشة 6.1.5

 
االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة متوسطات درجة في توجد فروق ذات داللة إحصائية ىل 

، الجنس) ات تعزى لمتغيرالصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
والتخصص، ومكان السكن،ونوع المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، 

 ؟(ومستوى تعميم األب، معدل الدخل الشيري لألسرة
 :وفيما يمي نتائج فحصيا (9-16)وانبثق عن ىذا السؤال الفرضيات الصفرية 
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 :مناقشة نتائج الفرضية التاسعة. 1.6.1.5

االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 
 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .لمتغير الجنس
 

 (α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد (21.4)من الجدول يتبين 
 متوسطات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة في

عند مستوى  (0.385-= ت) حيث بمغت قيمة  لمتغير الجنس تعزىلمديرية شمال الخميل
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة، بحيث أنيا لم ترق إلى حد الداللة  (0.700)

اإلحصائية، فقد كان االتجاه نحو المدرسة مرتفع لدى الطبلب وعمى اختبلف الجنس لدييم، 
بينما كان عند  (3.61)ويبلحظ أن الفروق المعنوية بين متوسط مفيوم الذات قد بمغ لمذكور

، بحيث انو ال يمكن اعتباراه كمؤشر لتأثير عامل الجنس في االتجاه نحو (3.62)اإلناث
المدرسة وذلك كما ىو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول، وبناء عميو تم قبول 

 .الفرضية التاسعة
 & Facio)ونتائج فاسيو وباتيستيوتا  (2003)وىذا يتفق مع نتائج دراسة المغربي 

Batistuta، 2000) نحو المدرسةهالتي بينت عدم وجود فروق تبعا لمجنس عمى االتجا  .
 

ويرى الباحث أن عدم وجود فروق في الجنس قد يعود إلى أن الوضع داخل المؤسسات 
التعميمية بصورة عامة ال يختمف باختبلف الجنس، فاالتجاه نحو المدرسة ىو نفسو لمطبلب 
. والطالبات، والطمبة يعيشون نفس الظروف، وتقدم ليم نفس الخدمات ويعاممون بنفس الطريقة

دون التفريق بين الذكور واإلناث، سواء داخل المدارس أو خارجيا أو من خبلل المناىج 
. والمقررات

ويمكن أن يعود ذلك أيضا إلى المنافسة القائمة عمى إثبات الذات بين الذكر واألنثى، واىتمام 
األنثى تحديدا بتبؤ مراكز ىامة في المجتمع، والتغيير من مكانتيا االجتماعية، ومن ىنا تأتي 
المنافسة بينيا وبين الذكر الذي يحارب أيضا من اجل الحصول عمى وظيفة، بعد أن أصبحت 

. المرأة منافسا لو،  واقتحمت سوق العمل
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 :نتائج الفرضية العاشرة  مناقشة.2.6.1.5

االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 
 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .نوع المدرسةلمتغير 
 (α) ≤0.05 فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انو ال توجد (22.4)من الجدول يتبين 
 متوسطات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة في

عند مستوى  (0.656-= ت)نوع المدرسة، حيث بمغت قيمة  لمتغير  تعزىلمديرية شمال الخميل
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة، بحيث أنيا لم ترق إلى حد الداللة  (0.513)

اإلحصائية، فقد كان االتجاه نحو المدرسة مرتفع لدى الطبلب وعمى اختبلف نوع المدرسة 
لدييم، ويبلحظ أن الفروق المعنوية بين متوسط مفيوم الذات قد بمغ لطمبة المدارس الحكومية 

، بحيث انو ال يمكن اعتباراه كمؤشر لتأثير عامل نوع (3.50)، ينما بمغ عند اإلناث (3.62)
المدرسة في االتجاه نحو المدرسة، وذلك كما ىو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول، 

 .وبناء عميو تم قبول الفرضية العاشرة
 

ويمكن أن يكون السبب وراء عدم وجود فروق في ىذه الدراسة عائد إلى أن الطبلب عمى 
اختبلف مدارسيم ليم نفس األىداف، وبالتالي ما ينطبق عمى المدارس الحكومية ينطبق عمى 

المدارس الخاصة من وجود اتجاه مرتفع نحو المدرسة، والسعي وراء والنجاح والتفوق والحصول 
 .  عمى شيادة عممية وبالتالي االستقرار من خبلل وظيفة كريمة

 
 : مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر3.6.1.5

 
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 .الفرعلمتغير 

 (α  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(.424)يتضح من الجدول السابق 
بين متوسطات درجات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في   (0.05≥

، حيث بمغت قيمة الفرعالمدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة تعزى لمتغير 
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة، بحيث  (0.287)عند مستوى الداللة  (1.266=ف)
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 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول (0.05)كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
. الفرضية الحادية عشر

 
التي كشفت عن ارتباط األداء  (2001)وىذا ال يتفق مع نتائج دراسة العبد اهلل والخميفي 
ويمكن  التنبؤ باألداء األكاديمي من خبلل . األكاديمي بشكل إيجابي باالتجاىات نحو الدراسة

االتجاىات نحو الدراسة، وأن حجم ىذا التنبؤ كان أقوى لعينة طالبات التخصص األدبي مقارنة 
. بحجم أثره لعينة طالبات التخصص العممي

 
ويعزو الباحث السبب في ذلك من عدم وجود فروق في االتجاه نحو المدرسة تبعا لمتغير 

الفرع، لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل، إلى أن ذلك 
قد يعود إلى أن الخبرات المشتركة التي يتعرض ليا الطمبة من الفرعيين العممي واألدبي، إذا 

اخذ بعين االعتبار أن االنتقال لمدراسة العممية أو األدبية يتم بعد الصف األول الثانوي، كما أن 
المواد الدراسية في مجمميا قبل ىذا الصف تحتوي عمى مواد عممية وأدبية تدرس لمطمبة من 

 .كبل الفرعيين

 
 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشر4.6.1.5

االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 
 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل

 .مكان السكنلمتغير 
 (α  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(.426)يتضح من الجدول السابق 

بين متوسطات درجات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في   (0.05≥
المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير مكان السكن، حيث بمغت 

عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة،  (0.885)عند مستوى الداللة  (0.122=ف)قيمة 
 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول (0.05)بحيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 

 .الفرضية الثانية عشر
 

ويرى الباحث أن السبب في عدم وجود فروق تبعا لمكان السكن إلى أن ذلك قد يعود إلى أن 
ال يتأثر بمكان السكن بقدر ما يتأثر بمجتمع المدرسة من ساحات ومرافق االتجاه نحو المدرسة 

وأبنية، وغرف دراسية، ومعممين، وطبلب،وتنوع في البرامج التي تقدميا تمك المدارس، ورغبة 
كما أن واقع  .الطبلب بيا، إلى غير ذلك من األمور التي قد تصاحب وجود الطالب في المدرسة
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المجتمع الفمسطيني ال يختمف كثيرا باختبلف مكان السكن، فالظروف ىي نفس الظروف، 
واالتجاه موجود عند معظم الطمبة بصورة مرتفعة كما ىو ظاىر في الدراسة، فالمثيرات ىي نفس 

 .المثيرات واألحداث ىي نفس األحداث
 

 : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة عشر5.6.1.5
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 .معدل الطالب في المدرسةلمتغير 

في  (α) ≤0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
لصالح المتوسطات ، معدل الطالب في المدرسةلمتغير تبعا درجة االتجاه نحو المدرسة 

 حيث تشير المقارنات البعدية لمفروق بين درجة االتجاه نحو المدرسة تبعا الحسابية األعمى،
اقل من ) عمى الدرجة الكمية كانت بين الطمبة الذين معدالتيملمعدل الطالب في المدرسة

لصالح الطبلب الذين  ( فأكثر90)و ( %89 – 80)والطبلب الذين معدالتيم (50%
وىذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة . ( فأكثر90)و (%89 – 80)معدالتيم 

. عشر
 

وىذا حسب ما يرى الباحث يمكن عزوه إلى االختبلف في الفروق في الذكاء، إذا ما اعتبرنا أن 
االرتفاع في المعدل الدراسي قد يكون مؤشرًا عمى ارتفاع الذكاء، وعمى ذلك يمكن أن يكون أن 

ىناك عبلقة بين االتجاه نحو المدرسة وارتفاع المعدل الدراسي، بحيث أن األشخاص الذين 
 ،Magdol)وىذا ما يؤكده . ترتفع معدالتيم الدراسية ال بد وان يزيد اتجاىيم نحو المدرسة

الذي يعتبر أن مستوى تحصيل الطمبة من العوامل  (2003)المشار إليو في المغربي  (1994
التي يمكن أن تؤثر عمى اتجاىاتيم نحو المدرسة والتعمم، فضعف تحصيل الطالب يؤثر سمبا 

. عمى اتجاىاتو نحو المدرسة
 

 : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة عشر6.6.1.5
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مستوى تعميم األملمتغير 
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 إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند (.431)تشير المعطيات الواردة في الجدول 
بين متوسطات درجات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول   (α) ≤0.05 المستوى

الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير مستوى تعميم 
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه  (0.905)عند مستوى الداللة  (0.187=ف)األم، حيث بمغت قيمة 

 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء (0.05)نحو المدرسة حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
 .عميو تم قبول الفرضية الرابعة عشر

 
التي كشفت عن عدم وجود فروق تبعا لمستوى  (2003)دراسة المغربي وىذا يتفق مع نتائج 

 . نحو المدرسةهتعميم األم، عمى االتجا
ويرى الباحث أن السبب في عدم وجود فروق إلى أن العوامل التي تؤثر عمى االتجاه نحو 

المدرسة والتعمم، عديدة ومختمفة كمفيوم الذات، والبيئة المدرسية والتفاعل الصفي واالنضباط 
والضبط الصفي، وتنوع البرامج واختبلفيا، وقد يتغمب تأثير ىذه العوامل عمى التأثير الذي قد 

. يحدثو المستوى التعميمي لبلم بالنسبة التجاىات أبناءىا نحو المدرسة
 

: مناقشة نتائج الفرضية الخامسة عشر 7.6.1.5
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

 تعزى نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. مستوى تعميم األبلمتغير 

 إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند (.433)تشير المعطيات الواردة في الجدول 
بين متوسطات درجات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول   (α) ≤0.05 المستوى

الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير مستوى تعميم 
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه  (0.198)عند مستوى الداللة  (1.571=ف)األب، حيث بمغت قيمة 

 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء (0.05)نحو المدرسة حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
 .عميو تم قبول الفرضية الخامسة عشر

التي كشفت عن عدم وجود فروق تبعا لمستوى  (2003)دراسة المغربي وىذا يتفق مع نتائج 
 . نحو المدرسةهتعميم األب، عمى االتجا

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تكافل األسرة وتعاونيا في تربية األبناء وتكوينيم، فالصمة بين 
الوالدين والتعاون بينيم يؤدي إلى استقرار األسرة، وبالتالي ترتفع الروح المعنوية لؤلبناء، وىذا 

 نحو المدرسة، ويزيد من قوتيا، خاصة أن الكل بما فييم مبالطبع يؤثر عمى دافعيتيم واتجاىو
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األسرة التي تعيش ظروف صعبة تجعل من التكافل والتعاون سمة تسود التنشئة بشكل عام بغض 
. النظر عن المستوى التعميمي لموالدين

 
 :نتائج الفرضية السادسة عشر  مناقشة8.6.1.5

 
االتجاه في متوسطات درجة ( α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

  تعزىنحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
. معدل دخل األسرة الشيري لمتغير

  (α) ≤0.05  أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(.435)يتضح من الجدول 
بين متوسطات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية 

، حيث بمغت قيمة معدل دخل األسرة الشيريشمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير 
عمى الدرجة الكمية لبلتجاه نحو المدرسة، بحيث  (0.151)عند مستوى الداللة  (1.704=ف)

 وىي غير دالة إحصائيًا، وبناء عميو تم قبول الفرضية (0.05)كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 
 .السادسة عشر

التي كشفت عن وجود فروق في المستوى  (2003)دراسة المغربي وىذا ال يتفق مع نتائج 
.  نحو المدرسة لصالح ذوي الدخل المرتفعهاالقتصادي لؤلسرة عمى االتجا

 
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن الطمبة يرغبون في المدارس ويتجيون نحوىا متأثرين بعوامل 
أخرى، غير العوامل االقتصادية، مثل العوامل الثقافية، واالجتماعية، والسياسية، وىذه العوامل 
تجعل من الطبلب يعتمدون عمى أنفسيم بشكل كبير بغض النظر عن المستوى االقتصادي 

لؤلسرة، ومحاولتيم التكيف مع الواقع الذي يعيشون، باإلضافة إلى أن األىل يكافحون ويعممون 
ما بوسعيم وال يدعون طريق ال يقومون فيو من اجل توفير كافة متطمبات أبنائيم لكن الظروف 
التي يعيشيا الشعب الفمسطيني صعبة وليست بموسوع أي شخص ما عمل ما ىو خارج عن 

وبالتالي يمكن القول أن النظام المدرسي السائد في الكثير من المدارس قد يعتبر من . إرادتو
العوامل التي تؤثر في اتجاىات الطمبة نحو المدرسة، وليست الظروف االقتصادية في اغمب 

 في متوسطات درجات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة األحيان، ومن ىنا تبين عدم وجود فروق
الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير 

 .معدل دخل األسرة الشيري
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 :مناقشة السؤال السابع 7.1.5

 
واالتجاه  مفيوم الذاتبين ( α) ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوىىل 

 طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لدىوالتحصيل الدراسي  نحو المدرسة
؟  لمديرية شمال الخميل

: وانبثق عن ىذا السؤال الفرضية الصفرية اآلتية
:  عشر نتائج الفرضية السابعة مناقشة1.7.1.5

واالتجاه  مفيوم الذاتبين  (α) ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  
 طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لدىوالتحصيل الدراسي  نحو المدرسة

 .لمديرية شمال الخميل

 (α ذات داللة إحصائية عند المستوى ةيجابيإ وجود عبلقة (36.4)يتضح من الجدول 
 ،والتحصيل الدراسي مفيوم الذات وكذلك مفيوم الذات، واالتجاه نحو المدرسة، بين(0.05≥

 ازدادت مفيوم الذاتكمما ازدادت درجة انو  بحيث والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو المدرسة
االتجاه  نسبة قمت مفيوم الذاتنسبة قمت  والعكس صحيح وكمما االتجاه نحو المدرسة،نسبة 

كما انو كمما زاد مفيوم الذات زاد معدل الطالب في المدرسة، وكمما زاد معدل  .نحو المدرسة
ازداد   االتجاه نحو المدرسةازدادالطالب في المدرسة ارتفع مفيوم الذات لديو، وكمما 

 . وبناء عميو تم رفض الفرضية السابعة عشر. والعكس صحيحالتحصيل الدراسي،
التي كشفت وجود ارتباط ايجابي بين االتجاه  (2003)دراسة المغربي وىذا يتفق مع نتائج 

التي بينت وجود (2003عساكره، ) ونتائج دراسة .نحو المدرسة، ومستوى تحصيل الطمبة
، وكذلك نتائج عبلقة ارتباطية في متوسطات مفيوم الذات ومتوسطات االتجاىات العممية

التي بينت أن األداء األكاديمي ارتبط عمومو بشكل  (2001)دراسة العبد اهلل والخميفي 
 ،Garzarelli et al )جارزاريممي وآخرون نتائج و. إيجابي باالتجاىات نحو الدراسة

 التي بينت أن وجود عبلقة بين مفيوم الذات مع التحصيل بصورة  واضحة لدى  (1993
الطمبة الموىوبين، وأما الطمبة ذوو التحصيل المنخفض فكانت نتائجيم منخفضة في 

 ونتائج  .االستجابة عمى المقياس ولم تظير االرتباط بين التحصيل ومفيوم الذات لدييم
التي بينت أن االرتباطات بين المجاالت المتوافقة في مفيوم . (Marsh، 1992  )دراسة 

الذات والتحصيل كانت أكثر جوىرية مما في المجاالت غير المتوافقة بين محتوى المواد 
 ،Leondari  )ليونداري الدراسية وأبعاد مفيوم الذات األكاديمي، وكذلك نتائج دراسة 

 التي أظيرت أن الطمبة في التربية الخاصة اعتبروا أنفسيم أقل من نظرائيم ذوي  (1993
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التحصيل العادي والطمبة ذوي التحصيل المنخفض لدى استجابتيم عمى مقياس مفيوم الذات 
التي كشفت عن وجود عبلقة  (1985) وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة حسين.األكاديمي

خطية بين متغيري مفيوم الذات والتحصيل حيث يبلحظ ارتفاع الدرجة عمى مفيوم الذات 
 .بارتفاع التحصيل

 
التي بينت  (Edmondson، 1976 ) بينما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج  دراسة

 Hoge et ) ، كذلك تتفق مع نتائج عدم وجود عبلقة بين مفيوم الذات والتحصيل الدراسي

al، 1995) التي بينت أن أثر مفيوم الذات عمى التحصيل كان متدنيا وأن التحصيل كان 
التي بينت عدم وجود .(2003عساكره، ) ونتائج دراسة.لو أثر متواضع عمى مفيوم الذات

عبلقة ارتباطية في متوسطات حب االستطبلع ومتوسطات االتجاىات العممية، وفي 
متوسطات االتجاىات العممية ومتوسطات التحصيل العممي، وفي متوسطات حب 

االستطبلع ومتوسطات مفيوم الذات، بينما تبين وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 
 . كما ذكر سابقافي متوسطات مفيوم الذات ومتوسطات االتجاىات العممية

ويرى الباحث أن مفيوم الذات واالتجاه نحو المدرسة، صورة واحدة، فإذا تغير وضع مفيوم 
الذات، قل التحصيل الدراسي، وبالتالي قل االتجاه نحو المدرسة لدى الطمبة، والعكس 

صحيح، فالطالب المجتيد والقادر عمى انجاز واجباتو الدراسية، إذا ما اصطدم باتجاه سمبي 
نحو المدرسة، سيؤدي ذلك إلى إحباط، وممل، وعدم القدرة عمى مواصمة الدراسة بصورة 

ذا كان ىناك اتجاه أبجابي نحو المدرسة، ولكن ال يوجد مفيوم ذات ايجابي عند  مقبولة، وا 
.  الطمبة فان ذلك سيعيق العممية التعميمة في المؤسسات التربوية

كما انو يمكن القول أن ىذه النتيجة متوقعة، حيث أن مشاعر الطمبة واتجاىاتيم نحو 
المدرسة والتعمم يمكن أن تؤثر عمى فعاليتيم ومشاركتيم في نشاطات التعمم، كما أن الطمبة 
ذوي التحصيل المرتفع يمكن أن يقوى لدييم مفيوم الذات لمقدرة األكاديمية، وبالتالي يصبح 

لدييم اتجاه ايجابي نحو المدرسة، ويصبح لدييم دافعية لبذل المزيد من الجيد في التعمم، أما 
ذوي التحصيل المتدني فان ثقتيم بقدراتيم األكاديمية قد تكون ضعيفة نتيجة إحساسيم 

 نحو المدرسة وبالتالي مباإلحباط من تدني عبلماتيم مما قد يؤدي إلى ذلك لتدني اتجاىو
. تدني مفيوم الذات لدييم
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 :توصيات الدراسة:  2.5
: في ضوء نتائج ىذه الدراسة يمكن لمباحث أن يقدم التوصيات التالية

. تنمية مفيوم الذات لدى الطمبة، وغرس ىذا المفيوم في نفوسيم بزيادة ثقتيم بأنفسيم -1
ضرورة إشراك الطمبة ذوي التحصيل المتدني في النشاطات البلمنيجية في المدرسة  -2

 .وكذلك متابعة دراساتيم وواجباتيم المدرسية

العمل عمى تفعيل دور المجتمع المحمي والعبلقة التي تربطو بالمدرسة بما يسيم في  -3
 .تطوير اتجاىات ايجابية لدى الطمبة نحو المدرسة

جعل البيئة المدرسية أكثر أمنا وتحفيزا لمطمبة مما قد يساعد ويسيم في زيادة مفيوم  -4
 .الذات لدييم وكذلك تكوين اتجاىات ايجابية نحو المدرسة

العمل عمى مساعدة الطمبة من ذوي التحصيل المتدني لرفع تحصيميم الدراسي وذلك من  -5
خبلل عمل برامج خاصة تساعدىم في رفع تحصيميم الدراسي والذي بدورىا تساىم في تقوية 

 .مفيوم الذات لدييم

:  مقترحات الدراسة
إجراء دراسات وأبحاث أخرى تتعمق بقياس مفيوم الذات لدى الطمبة واتجاىاتيم نحو  -1

. المدرسة
.  تتعمق باتجاىات األىالي نحو المدارس التي يدرسون أبنائيم فيياتإجراء دراسا -2
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 أداتا الدراسة (1)ممحق رقم
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

أختي الطالبة / أخي الطالب
العالقة بين مفيوم الذات واالتجاه نحو المدرسة وعالقتيما " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

يرجى " بالتحصيل لدى طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
ي ال /أمام العبارة التي تنطبق عميك، تذكر (X)قراءة كل من الفقرات التالية بعناية ووضع إشارة 

توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فكل العبارات صحيحة طالما تعبر عن رأيك بصدق، عمما 
. بان جميع اإلجابات سوف تستخدم إلغراض البحث العممي فقط

مع الشكر 
محمد احمد أبو عياش : د احمد فييم جبر      الباحث.أ: المشرف

المعمومات العامة  : الجزء األول
 

ذكر            أنثى :         الجنس
 

. عممي          أدبي            تجاري          زراعي          صناعي:         الفرع 
 

. مدينة           قرية            مخيم:         مكان السكن
 

. حكومي           خاصة:        نوع المدرسة
 

%          59-50من -2%             50اقل من -1: معدل الطالب في المدرسة
%         89-80من- 5%          79-70من- 4%         69-60من - 3 

 

  فما فوق% 90- 6
 

أمي          أساسي         الثانوي          جامعي :        مستوى تعميم األم
أمي          أساسي        الثانوي          جامعي :       مستوى تعميم األب

 .شيكل: ...................... معدل دخل األسرة الشيري
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مقياس االتجاه نحو المدرسة : الجزء الثاني

 فقرة  تتعمق بشعورك نحو مدرستك، يوجد بعد كل فقرة الخيارات 20الفقرات التالية وعددىا 
  (موافق بقوة، موافق، محايد، معارض، معارض بقوة )التالية

في مربع العبارة التي تجدىا مناسبة  (X)يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية، ووضع إشارة 
. لشعورك نحو المدرسة

موافق الفقرة الرقم 
بقوة 

معارض معارض محايد موافق 
بقوة 

إن أموري تسير مع معممي بشكل  1
جيد 

     

التحصيل الجيد في المدرسة ىو  2
أىم شيء عندي 

     

     المدرسة مممة بصورة عامة  3
أنني إلى حد ما جيد في أداء  4

أنشطتي المدرسية 
     

     أحب الميو أثناء الدروس  5
     يعتقد معممي بأنني ذكي  6
اشعر باألسف عندما ينتيي الدوام  7

اليومي في المدرسة 
     

بشكل عام الواجبات المدرسية  8
تقمقني 

     

عادة ما يكون المعممين لطيفين  9
جدا معي 

     

اشعر باالضطراب عندما يسألني  10
معممي عن الواجبات المدرسية 
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موافق الفقرة الرقم 

بقوة 
معارض معارض محايد موافق 

بقوة 
اعتقد بان االلتحاق بالعمل  11

أفضل من الذىاب لممدرسة 
     

عندما يطمب منا القيام بواجب  12
مدرسي يحتاج إلى إكمال 

فأنني احصل عمى عبلمات 
جيدة في العادة 

     

اكره الطبلب المزعجين أثناء  13
الحصص 

     

تكون دروسنا في ىذا الصف  14
شيقة جدا في الغالب 

     

     عموما أحب المدرسة كثيرا  15
أجد أن الكثير من الواجبات  16

البيتية المدرسية صعبة الفيم 
     

صفي أحسن صف بين جميع  17
صفوف مدرستي 

     

أحب أن أكون واحدا من أذكى  18
طبلب مدرستي 

     

أن الذىاب إلى المدرسة   19
مضيعة لموقت 

     

 ابذل جيدا كبيرا في العمل  20
المدرسي 
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مقياس مفيوم الذات لكوبر سميث : القسم الثالث
. في الخانة التي تنطبق عمى رأيك (X)الرجاء وضع إشارة 

 
ال ينطبق عمي ينطبق عمي الفقرة الرقم 

  ال انزعج بسيولة في العادة  1
أجد من الصعب جدا عمي أن أتحدث أمام  2

مجموعة 
  

ىناك أشياء كثيرة في نفسي أتمنى لو استطيع  3
تغييرىا 

  

  استطيع أن اتخذ قرار دون أية صعوبة  4
   (ممتعة)صحبتي مرحة 5
  انزعج بسيولة في البيت  6
احتاج لوقت طويل حتى اعتاد عمى أي شيء  7

جديد 
  

  أتمتع بشعبية بين األشخاص من نفس عمري  8
  تيتم أسرتي في العادة بمشاعري  9

  استسمم بسيولة  10
  تتوقع أسرتي مني الكثير  11
  من الصعب جدا عمي أن أكّون نفسي  12
  إن األشياء مختمطة يبعضيا البعض في حياتي  13
  يتبع الناس آرائي في العادة  14
  رأيي في نفسي متدني  15
  كثيرا ما اشعر برغبة في ترك البيت  16
  في عممي  (باالنزعاج)غالبا ما اشعر بالضيق 17
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ال ينطبق عمي ينطبق عمي الفقرة  الرقم 

  ليس لي مظير جذاب كمعظم الناس  18
عندما يكون لدي ما أقولو فأنني أقولو في  19

العادة 
  

  أن أسرتي تفيمني  20
  معظم الناس محبوبون أكثر مني  21
  اشعر في العادة كان أسرتي تضغط عمي  22
  غالبا ما افقد حماسي لمعمل الذي أقوم بو  23
  غالبا ما أتمنى لو أنني شخص آخر  24
  ال يمكن االعتماد عمي  25
 

انتيى 
 شكرا لتعاونكم
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فيرس المالحق 
الصفحة الممحق رقم الممحق 

 111أداتا الدراسة  1
 116كتاب تسييل ميمة  2
 117كتاب تطبيق االستالنة   3
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فيرس الجداول 
الصفحة عنوان الجدول الجدول 

 45 .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس 1.3

2.3 

، والتخصص، ومكان السكن، ونوع الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
المدرسة، ومعدل الطالب في المدرسة، ومستوى تعميم األم، ومستوى تعميم 

 األب، ومعدل الدخل الشيري لؤلسرة

46 

ات مقياس االتجاه نحو رتباط فقرامصفوفة ل (Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون  3.3
  ألداة الدراسةمع الدرجة الكميةالمدرسة 

48 

مع ات مقياس مفيوم الذات رتباط فقرامصفوفة ل (Pearson correlation)نتائج معامل االرتباط بيرسون  4.3
.  ألداة الدراسةالدرجة الكمية

49 

1.4 
األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مفيوم الذات لدى طمبة الصف األول الثانوي في 

 .المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
53 

 54 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات مفيوم الذات 2.4
 56  .لمفروق في المتوسطات الحسابية الكمية لواقع مفيوم الذات (t-test)نتائج اختبار ت  3.4
 57 .لمفروق في المتوسطات الحسابية الكمية لواقع مفيوم الذات (t-test)نتائج اختبار ت  4.4
 57. األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفيوم الذات تبعا لمفرع 5.4

6.4 
لمفروق في درجات مفيوم  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 

 .الذات وفقا لمفرع
58 

 58  لمعرفة اتجاه الداللة في الدرجة الكمية لمفيوم الذات تبعا لمتغير الفرعscheffe))نتائج اختبار  7.4
 59 لمكان السكناألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفيوم الذات تبعا  8.4

9.4 
لمفروق في درجات مفيوم  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 

 الذات تبعا لمتغير مكان السكن
59 
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الصفحة عنوان الجدول الجدول 

10.4 
معدل الطالب في األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفيوم الذات تبعا 

 ..المدرسة
60 

 61 .معدل الطالب في المدرسة 11.4

12.4 
 لمعرفة اتجاه الداللة في الدرجة الكمية لمفيوم الذات تبعا لمتغير معدل الطالب scheffe))نتائج اختبار 
 في المدرسة

61 

 62 األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفيوم الذات تبعا مستوى تعميم األم 13.4

14.4 
لمفروق في درجات  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 

مفيوم الذات وفقا لمتغير مستوى تعميم األم 
63 

15.4 
 لمعرفة اتجاه الداللة في الدرجة الكمية لمفيوم الذات تبعا لمتغير مستوى تعميم scheffe))نتائج اختبار 

األم 
63 

 64ألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفيوم الذات تبعا لمتغير مستوى تعميم األب  16.4

17.4 
لمفروق في درجات  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 

 مفيوم الذات وفقا لمتغير لمستوى تعميم األب
64 

18.4 
ألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفيوم الذات تبعا لمتغير مستوى دخل 

 األسرة الشيري
65 

19.4 
لمفروق في درجات  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 

 مفيوم الذات وفقا لمتغير مستوى دخل األسرة الشيري
66 

20.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول الثانوي 

. في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 

67 

21.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم فقرات االتجاه نحو المدرسة لدى طمبة الصف األول 

. الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميل
 

68 

 



118 

 

الصفحة عنوان الجدول الجدول 
 69 . . لمفروق في المتوسطات الحسابية الكمية لواقع االتجاه نحو المدرسة (t-test)نتائج اختبار ت  22.4
 70 .لمفروق في المتوسطات الحسابية الكمية لواقع االتجاه نحو المدرسة (t-test)نتائج اختبار ت  23.4
 71األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االتجاه نحو المدرسة تبعا لمتغير الفرع  24.4
لمفروق في درجات االتجاه نحو المدرسة وفقا  (One Way Analysis of Variance)  نتائج اختبار تحميل التباين األحادي  25.4

 لمتغير الفرع
72 

 72 مكان السكناألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االتجاه نحو المدرسة تبعا لمتغير  26.4
لمفروق في درجات االتجاه نحو المدرسة وفقا  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي  27.4

 لمتغير مكان السكن
73 

 74 معدل الطالب في المدرسةاألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االتجاه نحو المدرسة تبعا لمتغير  28.4
لمفروق في درجات االتجاه  (One Way Analysis of Variance)  نتائج اختبار تحميل التباين األحادي  29.4

 نحو المدرسة معدل الطالب في المدرسة
74 

 75  لمعرفة اتجاه الداللة في الدرجة الكمية لمفيوم الذات تبعا لمتغير معدل الطالب في المدرسةscheffe))نتائج اختبار  30.4
 76 لمتغير مستوى تعميم األماألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االتجاه نحو المدرسة تبعا  31.4
لمفروق في درجات االتجاه نحو المدرسة وفقا  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي  32.4

 مستوى تعميم األملمتغير 
76 

 77 .مستوى تعميم األباألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االتجاه نحو المدرسة تبعا  33.4
لمفروق في درجات االتجاه نحو المدرسة وفقا  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي  34.4

 مستوى تعميم األبلمتغير 
77 

 78 لمتغير معد لدخل األسرة الشيرياألعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة االتجاه نحو المدرسة تبعا  35.4
لمفروق في درجات االتجاه نحو المدرسة وفقا  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي  36.4

 معدل دخل األسرة الشيريلمتغير 
79 

مفيوم الذات واالتجاه نحو المدرسة والتحصيل الدراسي لمعبلقة بين  (Pearson Correlation) نتائج معامل االرتباط بيرسون  37.4
 . طمبة الصف األول الثانوي في المدارس التابعة لمديرية شمال الخميللدى

80 
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