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  أهدي ثمرة جهدي وسنين علمي ومثابرتي 

  إلى مصدر اعتزازي وإلهامي التي لوالها ما وصلت إلى هذا 

  التي سهرت الليالي إلى جانبي، ومنحتني الثقة والقوة 

  شريكة حياتي ميسون ،،،،

  إلى من علماني معنى الحب واالجتهاد 

  والطموح والمثابرة في الحياة 

   روح أمي الغالية رحمها اهللا وأسكنها فسيح جنته ،،،،إلى
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  :إقرار
  
ي ـــــة أبحاثـا نتيجـة الماجستير، وأنهـة القدس لنيل درجـا قدمت لجامعـة أنهـم الرسالدأقر أنا مق 

مت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي الخاصة، باستثناء ما ت

  .درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  ................................................ :التوقيع 

  

  ) سميح عبد القادر محمود سلمان ( 
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  شكر وعرفان

  

 الذي أعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع ومنحني الصحة والعافية، ال يسعني في أحمد اهللا

ختام إنجازي لهذه الرسالة إال أن أتقدم بخالص شكري وعرفاني إلى أستاذي الفاضل األستاذ 

  .الدآتور أحمد فهيم جبر الذي أشرف على هذه الرسالة، فله مني آل االحترام والتقدير

 الشكر إلى أعضاء لجنة مناقشة الخطة في اختيار العينة، وأشكر آذلك أساتذتي آما أتقدم بجزيل

في قسم الدراسات العليا في آلية التربية لما قدموه لي من دعم وعلم، وأتقدم أيضًا بالشكر إلى 

  . لجنة التحكيم لمقياس الرسالةءأستاذي الدآتور عبد عساف  آما أشكر أعضا

  .آما أشكر لجنة المناقشة

سعدني أن أتقدم بالشكر إلى إخواني الطلبة في جامعة القدس، وإلى صديقي هشام شناعة، وجالل وي

  .عودة لما قدماه لي من دعم

ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمدراء ومديرات المدارس الذين ساعدوني في تسهيل مهمتي 

لمعلم خالد أبو ناصر مدير المعلم أنور عقل  مدير مدرسة ذآور زيتا جماعين الثانوية، ا( وهم 

مدرسة ذآور ديراستيا الثانوية، المعلمة عائشة سعادة مديرة مدرسة بنات ديراستيا الثانوية، 

المعلمة رندة سعادة مديرة مدرسة بنات ديراستيا األساسية، وأخص بالشكر زميلتي التي ساعدتني 

  .-ة التربوية فاطمة سلمان المرشد–في تطبيق البرنامج في مدرسة بنات ديراستيا الثانوية 

وأخيرًا أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم بأي جهد أو قدم لي المساعدة والعون وساهم في إنجاز 

  .هذا العمل

  

  

  

  

  

  



 ت 

  :الملخص

  
ياً        إلى هدفت هذه الدراسة   أخرين دراس دى المت ذات ل دير ال   التعرف إلى مدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي في تق

لفيتمن طالب الصف ال ي محافظة س دى تاسع األساسي ف ذات ل دير ال ي تق ر الجنس ف ر متغي دى أث ،ومعرفة م

  . المتأخرين دراسيًا في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت

أثره            مشكلة الدراسة    تتمحور يًا وت أخرين دراس دى المت ذات ل دير ال حول دراسة أثر برنامج إرشادي جمعي في تق

  .صف التاسع األساسي في مدارس محافظة سلفيتبمتغير الجنس لدى طلبة ال

أخرين                          ة المت سطيني وهو الطلب م من قطاعات المجتمع الفل تكمن أهمية الدراسة في آونها أجريت على قطاع مه

ا                 دراسيًا في الصف التاسع األساسي وهي مرحلة هامة وال بد أن ينظر إليها بنوع آبير من االهتمام والجدية، وأنه

دان الد تثري مي سطينيس ة والفل دى  ةراسات العربي ذات ل دير ال ي تق ادي جمعي ف امج إرش ر برن  بفضل فحص أث

ذا الموضوع  ت ه ة تناول م الباحث أول دراس ا حسب عل يًا، آونه أخرين دراس دود .المت ة بح ددت الدراس د تح ولق

و الفصل                اني فه ا الزم لفيت، وأّم ة آانت في محافظة س ام    مكانية وزمانية، فحدود الدراسة المكاني اني من الع الث

    ).٢٠٠٧/٢٠٠٨(الدراسي 

ة                           دارس مديري سبين لم يًا  المنت أخرين دراس ع طالب الصف التاسع األساسي المت تكون مجتمع الدراسة من جمي

ة تكونت  و،  )٢٠٠٧/٢٠٠٨( للعام الدراسي    سلفيتتربية   وزعين        ٥٠  من   الدراسة  عين ًة م ًا وطالب ى    طالب ) ٢٥(إل

   .تيار العينة بالطريقة القصدية  وقد تم اخإناث) 25(ذآور و 

  : استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته أغراض هذه الدراسة وآانت أهم النتائج

روق   في تقدير الذات قبل البرنـامج اإلرشـادي   ) ٠,٠٥ ≤ α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   توجد ف

 أفراد العينة قد تأثروا بالبرنامج اإلرشـادي        نى أ  بمعن ،وبعده، ولصالح مقياس الذات بعد البرنامج اإلرشادي      

 فعاليـة   ا يـشير إلـى     على استجاباتهم على مقياس الذات بعد البرنامج، وهذ        أثرالمستخدم بشكل إيجابي مما     

  .وأهمية هذا البرنامج

في تقدير الذات تعزى للجـنس، ولـصالح        ) ٠,٠٥ ≤ α(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         تو

 على  ثر بالبرنامج اإلرشادي المستخدم بشكل إيجابي مما أ       ثرن قد تأ  اإلناث نبمعنى أ . اإلناثراد العينة من    أف

 وأهميـة هـذا     يشير إلى فعالية  ، وهذا   الذكور على مقياس الذات أكثر من       ن حسب استجاباته  ن لذاته نتقديره

  .الذكورأكثر من  لإلناث البرنامج بالنسبة

الطلبة المتأخرين دراسياً مـن قبـل وزارة         تطوير برامج لتنمية تقدير الذات لدى      وقد أوصت هذه الدراسة ب    

التربية والتعليم العالي لما لهذه البرامج من أهمية كبيرة في رفع تقدير الذات لهذه الشريحة من الطلبـة ممـا                    

يساعدهم على تحقيق النجاح في مختلف مجاالت الحياة،تخصيص حصص دراسية متخصصة فـي بـرامج               

تقدير الذات من خالل وضع الخطط المناسبة لكل مرحلة تعليمية،إعداد مرشدين تربـويين وتـأهيلهم لهـذه                 

  .البرامج بهدف تطبيقها في المدارس
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Abstract 

 
This study aimed to identifying the effectiveness of collective counseling program on self esteem of 

the underachieved 9th grade students at Salfit district. It will also reveal the impact of the variable 

gender on self esteem of the underachieved 9th grade students at Salfit district. 

The study problem is about the effectiveness of collective counseling program on self esteem of the 

underachieved and the impact of the gender variable to9th grade students at schools Salfit district. 

The importance of this study lies mainly in being performed on an important sector of the sectors of 

the Palestinian society, and that is "underachieved 9th graders", which is an important stage that 

should be treated seriously. This study, as well, will enrich not only the Palestinian field of study, 

but also the Arab field as well since it tests the impact collective counseling program on self esteem 

on the underachieved as it- upon the researcher knowledge-  the first study that has dealt with the 

subject. The study has been limited to time and space. The time limit was the second semester of the 

scholastic year 2007/2008, and the space limit was Salfit Directorate.  

As for the study's community, it consisted of all underachieving 9th graders being registered in the 

schools of Salfit Directorate for the scholastic year 2007/2008. The study sample was formed of 50 

students (25 M, 25 F) who have been deliberately chosen.   

The researcher of this study has used the experimental method, as this method is considered to be 

the most suitable researching approach to study the educational problems and human phenomena, 

and it is the most suitable approach for achieving the aims of experimental study, after which the 

following results were achieved: 

There were statistical significant differences at α≤0.05 in self-esteem before and after the 

application of the counseling program and in favor of the post test. This means that the sample 

members were positively affected. 

There were statistical differences at α≤0.05 in self esteem due to sex and in favor of females. This 

means that females were more positively affected by the program than males, and that shows the 

significance and effectiveness of the program for females more than males. 

 The above study recommends that there should be developing programs in order to grow up self- 

esteem to low result students by the ministry of education and high education as these programs 

have a great importance to improve self esteem. As well as allocating special school classes  in self 

esteem programs through suitable planning to every education of stage. Well-preparing and well 

qualifying to educational guides to work with these programs in order to practice these in school.   
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  الفصل األول 
          

  خلفية الدراسة 

   المقدمة١,١

 يتضمن العديـد مـن أسـاليب        اًي سيكولوج ماًباعتباره مفهو ،  يحظى مفهوم تقدير الذات باهتمام بالغ     

 . كـوبر سـميث   (حيـث وجـد      ،كما يرتبط بالعديد من المتغيرات النفسية واالجتماعيـة       ،  السلوك

Coopersmith , 1975 (أن هناك عالقة متبادلة بين تقدير الذات والنجاح الدراسي .   

من خالل دراسته عن البالغين أن تقدير الذات المرتفع يرتبط ) Gilmore , 1974: جيلمور(كما وجد 

وفي المقابل فـإن تقـدير      ،  قيادةأو ال ،  الدراسي أو االبتكار  ،  بالطاقة اإلنتاجية العالية سواء في األداء     

  الذات المنخفض هو صفة لذوي األداء المنخفض وغير المبتكرين والتابعين أو المرؤوسين

  . )2006، موسوعة المعارف التربوية (

 باهتمام الباحثين بموضوع تقـدير      ن هناك ازدياداً  ، أ )٢٠٠٧(،  ولقد ذكر العمران الوارد في حمدان     

فهـو  ،   أم راشـداً    ألهميته في حياة الفرد سواء أكان طفالً       نظراً،  خيرةالذات وخاصة في اآلونة األ    

وتحقيق إمكاناته كما يعتبره بعض المفكرين مفتاح الشخصية        ،  بمنزلة القوة الدافعة له نحو تأكيد ذاته      

والتوافـق الشخـصي االجتمـاعي      ،  وطريق الوصول إلى النجاح في العالقات االجتماعية      ،  السوية

    . ال اإلبداع والتفوق الدراسي واألكاديميوفي مج، المهني

 إلى خمـسة    فحياة الفرد مقسمة أساساً   ،   لمدى النجاح الذي يشعر به الفرد      إن تقدير الذات يعد مقياساً    

ويعتبر تدرج النجاح هذا أمر أشبه بالتفاعـل        ،  والروح،  الوجدان،  العقل،  الصحة،  الوظيفة: مسارات

  ير الذات ويلعب دورا مهما في سعادة اإلنسان الشخصيةفالتوازن مهم لبناء تقد، المتسلسل

  . )2005 ،كاليبوف (

 أو بـسيطرة    ،قد يعبر الفرد عن ذاته بتوكيدها عند شـخص مـا          ،  )1995(،  ويقول جبر والنابلسي  

والذات هي ظاهرة اجتماعية تنمـو بمـا يحـب          ،  وهكذا،  والميل للتكتم عند ثالث   ،  الخجل عند آخر  

و مقارنـة   ،  فالذات هـي نتـاج اجتمـاعي      ،  ننا نعيش في عالم اجتماعي    وبما أ ،  الشخص أن يكون  

وتشتد في سن المراهقة بسبب تمركز المراهـق حـول          ،  الشخص لذاته مع اآلخرين عملية مستمرة     

   . ذاته
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 في األبحاث التربوية حيث أجريت العديد من الدراسات حول تقـدير             واسعاً أخذ تقدير الذات مجاالً   

ومن تلك الدراسات دراسة    ،  ب عديدة من حياة الفرد وعالقته بمتغيرات مختلفة       الذات وأثره في جوان   

   . وغيرها من الدراسات العديدة، )2003(ودراسة شاهين ومنيب ، )1999(الزهري

وتظهـر خطـورة   ، تتناول هذه الدراسة أثر برنامج إرشادي في تقدير الذات لدى المتأخرين دراسياً      

 من خالل العديد من الدراسات التي تناولته مثل دراسة أبـو ناهيـة              التأخر الدراسي وأهمية دراسته   

وغير ذلك من   ،  )1999( اإلحصاء المركزية    جهازودراسة  ،  )1982(ودراسة عبد القادر    ،  )1997(

   . الدراسات

نه يوجد في كل عينة عشوائية مكونة من مئة تلميذ في أي مدرسة             أ) Featherstone(يرى فيذرستون   

    يجب أن ننظر إليهم على أنهم متأخرون دراسياً- على األقل – ن تلميذاًابتدائية عشرو

  . ) (1980،عبد الرحيم(

، )1998عـدس،   ( في الكتابة والقراءة والتهجئة       وتعقيداً وتتمثل أكثر المشكالت األكاديمية صعوبةً    

 شكل حـاد قياسـاً   بنسبة االلتحاق في المرحلة الثانوية في األراضي الفلسطينية ب مما يسبب انخفاضاً  

 الوارد في أحمـد     )1999،   اإلحصاء المركزية  جهاز(بالمستويات العالية جدا في المرحلة األساسية       

)٢٠٠٣ .(  

حيث يوجـد  ، ويستطيع كل من مارس مهنة التعليم أن يقر بوجود مشكلة التأخر في كل فصل تقريباً       

 تحـصيل واسـتيعاب المنهـاج       في،  مجموعة من التالميذ الذين يعجزون عن مسايرة بقية زمالئهم        

مما يؤثر على بقية    ،  وقد يالحظ المعلم أن هؤالء التالميذ قد أصبحوا مصدر شغب وإزعاج          ،  المقرر

   . التالميذ في الصف

وكـذلك  ،  ويعود سبب هذه الممارسات السلوكية لما يعانون من مشاعر الفشل واإلحبـاط والـنقص             

 علـى شـكل عـدوان أو        قد يظهر هذا السلوك أيضاً    و،  اإلحساس بالعجز على مسايرة بقية التالميذ     

  . )1989، الزيود(انطواء وعزلة وقد يؤدي إلى الهروب من المدرسة أو االنحراف  

  

  :  مشكلة الدراسة٢,١

 في هذه   لحاالت التأخر الدراسي  بحكم عمل الباحث كمرشد تربوي في المدارس ومن خالل متابعته           

 فـي الـصف     لدى المتأخرين دراسيا  دراسة أثر تقدير الذات       أراد الباحث  )18-7(المرحلة العمرية   

، وألهمية الموضوع وخطورته في مدارسنا وكبر حجم المشكلة         التاسع األساسي في محافظة سلفيت    

  . الموضوع رغب الباحث بدراسة هذا
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  : أهداف الدراسة٣,١

فع مستوى تقـدير    تصميم برنامج إرشاد جمعي لر    : سعت الدراسة إلى التوصل إلى هدف رئيس هو       

  . عينة المتأخرين دراسياًالذات والتأكد من فاعليته لدى 

  :وتطلب تحقيق الهدف الرئيس تحقيق األهداف الفرعية التالية

 . التعرف على مستوى تقدير الذات لدى العينة المستهدفة بالدراسة •

 . قياسالتحقق من فاعلية برنامج تنمية مهارات تقدير الذات في التطبيق البعدي للم •

  

  : مصطلحات الدراسة٤,١

تعددت التعريفات وهي تعطي في مجموعها مدى اعتزاز الفرد بنفسه أو مستوى تقيمه             :تقدير الذات   

في تنظيمه للحاجات النفسية أن حاجات التقدير تتضمن شقين          ) Maslow( فقد أوضح ماسلو     - لنفسه

 والثقة بالنفس والقوة الشخصية واالنجـاز       احترام الذات ويحتوي أشياء مثل الجدارة والكفاءة      : األول

  . واالستقاللية

  . التقدير من اآلخرين ويتضمن المكانة والتقبل واالنتباه والمركز والشهرة: الثاني

  . )1990، خيري وحسن(

أن تقدير الذات هو الحكم الشخصي للفرد عن قيمتـه          ) (Coopersmith,1967ويرى كوبرسميث   

  ).١٩٨٦عبد الفتاح، ( عنها من خالل اتجاهات الفرد عن نفسه الذاتية والتي يتم التعبير

 نحـو    كانت أم موجبـةً    بأنه اتجاهات الفرد الشاملة سالبةً    ) Rosenberg , 1978(ويعرفه روزنبرج   

بينمـا يعنـي    ،  وهذا يعني أن تقدير الذات المرتفع يعني أن الفرد يعتبر نفسه ذا قيمة وأهمية             ،  نفسه

  ) ٢٠٠٤العنزي، (م رضا الفرد عن نفسه أو رفض الذات أو احتقار الذات تقدير الذات المنخفض عد

وكيفية تقديره لذاته فـي الجوانـب       ،  الحكم الذي يطلقه الفرد على نفسه       أنه  إجرائياً ويعرفه الباحث 

حيث تتحدد الدرجة تقدير الفرد لذاته بالدرجة التي يحصل عليها          ،  المختلفة في مجال العالقة بالواقع    

  . المقياس المستخدمفي ضوء 

يظهر أن معظم المصطلحات التي قدمت لتعريف التأخر الدراسي فيها خلط واضح             :التأخر الدراسي 

  جامعاً  للجدل كونه لم يعرف تعريفاً      ومثيراً حتى بين المتخصصين أنفسهم وما زال المصطلح مربكاً       

لماء النفس والتربيـة حـول      وبذلك ليس هناك اتفاق عام بين ع      ) 1980،  طلعت عبد الرحيم   ( مانعاً

نتيجة لغموض مصطلح التأخر الدراسي والمتـأخرين       ،  مفهوم التأخر الدراسي  أو التخلف الدراسي      

ومنهم يربطه بالقـدرة علـى      ،  فمنهم من يربط التأخر الدراسي بعامل الذكاء      ،  ئي التعلم ي وبط دراسياً

كفـافي  (رتبطـة بالتحـصيل     التحصيل الدراسي والحفظ والتذكر وغير ذلك من عمليات عقليـة م          

مما جعل هذا المفهوم يختلف نسبيا من مجتمع آلخر وربما في نفس المجتمـع              ) 1990،  وآخرون أ 

،  أو فوق المتوسط    عادياً  قد يكون في مجتمع آخر تلميذاً       دراسياً فالتلميذ الذي تعتبره متأخراً   ،  الواحد



 ٤

 عن  فضالً،  معايير الحكم على التحصيل    الختالف درجات التقدم العلمي والمستويات العلمية و       نظراً

اختالف الطرق المتبعة في المدارس عندما يتم الحكم على قـدرة التلميـذ بالتحـصيل األكـاديمي                 

   . )1992، المعايطة(

انخفاض أو تدني نسبة التحصيل الدراسي للطالب دون المستوى العادي            أنه  إجرائيا ويعرفه الباحث 

ومنهـا مـا    ،  منها ما يتعلق بالطالـب    ،  يجة ألسباب متنوعة ومتعددة   وذلك نت ،  لمادة دراسية أو أكثر   

  . يتعلق بالبيئة األسرية والدراسية

  

  : أسئلة الدراسة٥,١

 ؟  المتأخرين دراسياً ما أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى أفراد العينة-١

 ؟ تأخرين دراسياً مجموعة الطالب المقدير الذات لدىما أثر برنامج إرشادي جمعي في ت -٢

 ؟ ما أثر برنامج إرشادي في تقدير الذات لدى  مجموعة الطالبات المتأخرات دراسياً -٣
 
  :  فرضيات الدراسة٦,١

 قبـل  فـي تقـدير الـذات     )٠,٠٥ ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .١

 . وبعده البرنامج اإلرشادي

 تعـزى  في تقدير الـذات   )٠,٠٥ ≤ α(ستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م        .٢

 . للجنس

  

  :أهمية الدراسة ٧,١

  :تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي

كون هذه الدراسة ستجرى على قطاع من قطاعات المجتمع الفلسطيني وهـو الطلبـة المتـأخرون                

ر من االهتمـام   في الصف التاسع األساسي وهي مرحلة هامة ويجب أن ينظر إليها بنوع كبي    دراسياً

والجدية وأنه ال بد من إيجاد حل معين لهم لكي يصبحوا من أفراد المجتمع المتعلمـين والمنتجـين                  

  .  وصمام األمان لألجيال القادمةوهم من المرشحين ليكونوا قادة المجتمع مستقبالً

إرشـادي  بفضل فحص أثر برنـامج      ،  إن هذه الدراسة ستثري ميدان الدراسات العربية والفلسطينية       

  .  وإمكانية البحث عن حل لهذه المشكلةعلى تقدير الذات لدى المتأخرين دراسياً

 تناولت أثر برنامج إرشادي في تقـدير الـذات لـدى            – في حدود علم الباحث      –كونها أول دراسة    

  .   في جامعات الضفة الغربيةالمتأخرين دراسياً

 وسبل االهتمام به ومناقـشته      خر الدراسي موضوع التأ  هذه الدراسة على تسليط الضوء على        عملت

  . لدى المعنيين في األمر وإيجاد الحلول المناسبة له
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  :  محددات الدراسة٨,١

ديراسـتيا    عينة الدراسة على طالب الصف التاسع األساسي في مدرسـة ذكـور    اقتصرت .١

يـة   الثانوية  وكذلك على طالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة بنات ديراسـتيا الثانو             

  2008 -2007المسجلين لدى مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت للعام الدراسي 

 -: هذه الدراسة على األدوات اآلتيةاقتصرت .٢

 على الدليل التـدريبي فـي       البرنامج اإلرشادي الذي أعده الباحث مستنداً       - أ

صحة المراهقة والذي أعده مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتمـاعي          

 باإلضافة إلى خبرته في اإلرشـاد واطالعـه علـى األدب            2002 عام

  . التربوي

 Helm الذي وضعه هيلمـريتش وسـتاب وايـرفن    مقياس تقدير الذات - ب

Reich, Stapp and Ervin    من جامعة تكساس بالواليـات المتحـدة 

 .وذلك للتعرف على مستوى تقدير الذات لدى المراهقين والراشدين

 في الفصل األول من العـام        المتأخرين دراسيا  نةسجل عالمات أفراد العي    - ت

 . 2007/2008الدراسي 
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  الفصل الثاني

___________________________________________  
  

  )الدراسات السابقة(األدب التربوي 
  

  :تقدير الذات١,٢

وأن ،   على الباحثين  حيث استطاع أن يفرض نفسه    ،  يرجع مفهوم تقدير الذات إلى أواخر الخمسينات      

والتي مـا زالـت تحظـى       ،  يتناول بالبحث ضمن نظرية الذات التي برزت على يد كارل روجرز          

  . )2000، الفحل(. باهتمام الباحثين

م تحقيق الذات في قمة     1943في نظريته الشهيرة التي قدمها في عام        ) Maslow( ولقد وضع ماسلو  

فإن الحاجة تحقيق الـذات     ) االجتماعية،  األمن،  سيولوجيةالف(بعد إشباع الفرد لحاجاته     : الهرم وقال 

  :ولقد أشار في تنظيمه الهرمي أن حاجات التقدير تتكون من شقين، تصبح حاجة ملحة

  . احترام الذات ويشمل الكفاءة والثقة بالنفس: األول

  . )2000، القفاص وقمر(التقدير من المحيطين بالفرد ويتضمن التقبل واالنتباه والشهرة : الثاني

، ولقد انتشر مفهوم تقدير الذات في أواخر الستينات وأوائل السبعينات حيث تناوله الباحثون بالدراسة             

بل تعدى األمر إلى وضع بعض العلماء بعضا من الحقائق والفروض التي ترقـى إلـى مـستوى                  

 , ,Zeller, 967 Coppersmith, 1973 , 967(زيلر و كوبر سميث وروزنبـرج       : النظرية أمثال 

Rosenberg) (2000، الفحل( .  

ويرى روجرز أن تقدير الذات االيجابي يتم اكتسابه من خالل التفاعل االيجابي مع اآلخـرين وقـد                 

  . )Conditional Self-Regard(يكون اكتساب تقدير الذات شرطيا 

ـ          )Unconditional(وقد يكون غير شرطي      شاهدة  ألنه عندما يتفاعل اآلخرون مع الفرد من أجل م

سلوكات معينة على أنها تستحق اعتبار أكثر أو أقل فإن الفرد يأخذ ذلك على أنه اعتبـار ايجـابي                   

ويعني االعتبار غيـر المـشروط      ،  أي أن استحقاقه لالعتبار مرهون بأداء الفرد وسلوكه       ،  مشروط

   . )1998، الزيود(اعتبار الفرد بغض النظر عن سلوكه وأفكاره 

، أن تقدير الذات يتكون من خالل سعي الفرد للتفوق وتحقيـق أهدافـه  ) Adler, 969(ويرى أدلر 

إن الـدافع للقيـام     ،  ويؤكد ادلر أن الفرد يولد ولديه إحساس بالدونية ثم يسعى للوصول إلى التفوق            

 خـالل سـعينا     على الرغم من عدم شعورنا بذلك دائمـاً       ،  بسلوك ما وجود هدف للفرد يريد تحقيقه      



 ٧

وعليه فإن تقدير الذات ينمو ويتطـور باسـتمرار         ،  ستوى تقديرنا الحالي لذواتنا   أو حماية م  ،  للتفوق

  . )1998، الزيود(ويشكل المجموع الكلي لفهمنا لذواتنا في أي وقت من األوقات 

يتضمن مفهوم تقدير الذات شقين أحدهما إدراكي واآلخر وجداني فنمو وتطور تقدير الـذات مـن                

ويتمثل إحساسه بأهميته وجدارتـه مـن       ،   تتمثل في تقييم الفرد لنفسه     خالل العملية اإلدراكية والتي   

واالنجازات أو النجاحات فـي     ،  ويتم ذلك في كثير من النواحي مثل الذكاء       ،  خالل الجانب الوجداني  

وعليه فإن تقـدير    ،  الحياة والشعور باألهلية والخصوصية واالحترام والشعور بالسيطرة على حياته        

والثقة ،  وهو أيضا تقديره ألهمية مساعيه    ،  ة رضا الفرد عن ذاته في عدة نواح       الذات يتمثل في درج   

ولـيس  ،  وال يتحقق بالتنافس مع الغير    ،   للذات على حساب اآلخرين    وهو ال يتضمن إشباعاً   ،  بقدراته

بل هو شعور الفرد بالفاعلية والكفاية في التعامل مع المستقبل أكثر           ،   إلخفاقات الفرد أو نجاحه    سجالً

  . )1999، ريزونر( كونه رضا الفرد عن إنجازات سابقة من

أن الحاجة إلى تقـدير الـذات تنمـو    ) Gerjen & Kenneth, 971 (ثويرى كل من جيرجن وكيني

وأن تقدير الذات يتطور من     ،  وتتطور نتيجة العالقة بين إشباع الحاجات النفسية والفسيولوجية للطفل        

  الفرد أثناء محاولته التكيف مع البيئة المحيطة به خالل الخبرات والمواقف التي يمر بها 

  . )2004، أبو هنود(

بحيـث  ،  أن التقدير العالي للذات هو اتجاه ذاتي متقلب لدى المراهقين         ) Hembree(وأوضح همبري   

وقد يواجه تذبذبات موقفية    ،   يتخذ من التقلب قاعدة أساسية لتقدير الذات        رئيسياً يمثل في الغالب خطاً   

ن ذلك الخط الرئيس نتيجة لتغيير األدوار التي يقوم بها وتغيير توقعاته وأدائه واسـتجابات               تبعده ع 

  . )1996، المطوع(اآلخرين له 

إلى أن تقدير الذات من حيث تشكيله كتنظيم نفسي يرجع إلى تقويم الفـرد              ) 1990(،  ويشير قناوي 

لدى تعرض الفـرد لخبـرات جديـدة      و،  والحاجة األساسية لكل الفرد هي تطوير هذا التنظيم       ،  لذاته

  .)1998، ذوابي(يختار منها ما يتوافق معه لكي يحافظ عليها ويتجنب مواقف الصراع 

  إن تقدير الذات يشير إلى الشعور بالنجاح والقدرة وإلى المشاعر االيجابية نحو الذات 

  . )2000، عبد الحق والقدومي(

إلى أن تقدير الـذات يمثـل   ) Landsman & Jurard , 1980(وقد أشار كل من الندزمان وجيراد، 

، ذاته كما يتضمن نظرة الفرد االيجابية نحو     ،  إحساس الفرد بكفاءته وجدارته وتقبله للخبرات الجديدة      

  . )1992، سليمان(بمعنى أن ينظر الفرد لذاته نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة معقولة 

ذات هو حكم الفرد علـى أهميتـه الشخـصية    أن تقدير ال) Hamacheck, 1978(، وأشار هامشيك

، فاألشخاص الذين لديهم تقدير ذات مرتفع يتوقعون أنهم ذوو قيمة وأنهم جديرون باالحترام والتقدير             

  . أما األشخاص الذين لديهم تقدير ذات منخفض فال يرون قيمة ألنفسهم ويشعرون بالعجز

  



 ٨

  : نظريات تقدير الذات١,١,٢

،  نظريات ألقت الضوء على دور التنشئة األسرية في نمو تقـدير الـذات             ثالثة) 1989(ذكر كفافي   

  . )نظرية روزنبرج، نظرية زيلر، نظرية كوبر سميث(وهي 

  

 ):Coppersmith (ثنظرية كوبر سمي •

حيث قسم تعبير   ،  تحدث كوبر سميث في دراسته لتقدير الذات عند األطفال ما قبل المدرسة الثانوية            

  : إلى قسمينالفرد عن تقديره لذاته

  . وهو عبارة عن إدراك الفرد لذاته: التعبير الذاتي: األول

والتي يمكن  ،  ويتمثل في األساليب السلوكية التي تعبر عن تقدير الفرد لذاته         : التعبير السلوكي : الثاني

ويظهر ،  تقدير الذات الحقيقي  : األول. ولقد ميز كوبر سميث بين نوعين من تقدير الذات        . مالحظتها

والثاني تقدير الذات الدفاعي حيث يتضح لدى األفـراد         ،   األفراد الذين يشعرون بأنهم ذوو قيمة      لدى

الذين يشعرون أنهم ال قيمة لهم ولكنهم ال يعترفون بمثل هذا الشعور وال يتعاملون على أساسه مـع                  

  . أنفسهم ومع اآلخرين

حيث وضع  ،  قتها بتقييم الذات  ولقد ركز كوبر سميث على مختلف جوانب الظاهرة االجتماعية وعال         

  ) النجاح، الطموحات، القيم، الدفاعات(أربع مجموعات من المتغيرات كمحددات لتقدير الذات وهي

أنه بالرغم من عدم قدرتنا على التمييز بين أصحاب         : ولقد ذهب كوبر سميث إلى أبعد من ذلك وقال        

 تبـدو   ةالث حاالت من الرعاية الو الدي     الدرجات العالية والمنخفضة في تقدير الذات إال أن هناك ث         

  :  وهي، أنها مرتبطة بنمو المستوى األعلى من تقدير الذات

  . تقبل األطفال من جانب اآلباء -

 .  من جانب اآلباءيتدعيم سلوك األطفال اإليجاب -

  . احترام مبادرات األطفال وحرية تعبيرهم من قبل اآلباء -
 

 :)Ziller(نظرية زيلر  •

ولقد نظر زيلر إلى تقـدير      ،  ذهب إلى أن تقدير الذات هو البناء االجتماعي للذات        أما زيلر فلقد    

كما أنه يؤكد أن تقييم الذات ال يحدث في معظـم       ،  الذات من زاوية نظرية المجال في الشخصية      

ويصف زيلر تقدير الذات بأنه تقدير يقوم به الفرد         . الحاالت إال في اإلطار المرجعي االجتماعي     

 . أو أنه يقع في المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم الـواقعي          ،  ل دور المتغير الوسيط   لذاته ويمث 

لذلك عندما تحدث تغيرات في بيئة الفرد فإن تقدير الذات هو الذي يحدد نوعية التغيرات التـي                 

وحسب زيلر فإن تقدير الذات يرتبط بتكامل شخصية الفرد وقدرته          . ستحدث في تقييم الفرد لذاته    

حيث افترض زيلر أن الشخصية التي تتمتع       ،   االستجابة لمختلف المثيرات التي يتعرض لها      على
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بدرجة عالية من التكامل لديها تقدير ذات عال، بحيث يساعدها ذلـك فـي القيـام بالوظـائف                  

  . المطلوبة بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط االجتماعي المحيط بها

  

 ):Rosenberg(نظرية روزنبرج  •

 روزنبرج دراسة نمو سلوك تقييم الفرد لذاته من زاوية المعايير السائدة في الوسط االجتماعي               حاول

ولقد اتسع اهتمامه ليصل إلى ديناميـات صـورة         ،  واهتم بصورة خاصة بالمراهقين   ،  المحيط بالفرد 

وزنبـرج  ولقد عمـل ر   ،  والدور الذي تلعبه األسرة في تقدير الفرد لذاته       ،  الذات االيجابية للمراهقين  

، على توضيح العالقة بين تقدير الذات في اإلطار األسري وبين أساليب السلوك االجتماعي الالحق             

  . واهتم بتفسير الفروق الفردية بين األفراد في تقدير الذات

  

  : أقسام تقدير الذات٢,١,٢

  : أن علماء النفس قسموا تقدير الذات إلى قسمين)2004(ورد في  المعايطة 

  . بحيث يكتسب الفرد خالل إنجازاته فيكون الرضا بقدر النجاح، قدير الذاتي المكتسبالت: األول

،  على االنجازات وإنما على الشعور باالفتخار بالذات       وهو ليس مبنياً  ،  التقدير الذاتي الشامل  : الثاني

   . مما يعني أن األشخاص الذين أخفقوا في النجاح ال يزال لديهم تقدير ذاتي عام

ففي المكتسب يأتي االنجاز أوال ثـم     ،  ختالف بين المكتسب والشامل في التحصيل واالنجاز      ويأتي اال 

  .  ومن ثم يتبعه االنجازوأما في الشامل فإن التقدير الذاتي أوالً، يتبعه التقدير الذاتي

  

  :  التأخر الدراسي٢,٢

 Hypothetical (تكـوين أو بنـاء فـرض   أشارت الدراسات إلى أن التأخر الدراسي عبارة عـن  

(construct واالبتكار حيث ، والتفوق، والتذكر، واإلدراك، كالتعليم، ي مصطلح في المجال النفسيكأ

ولـذلك فهـو متغيـر      ،  وإنما يستدل عليه من وقائعه الظاهرة أو آثاره أو نتائجه         ،  ال يالحظ مباشرة  

   يمكن مالحظته في الحال أكثر من كونه متغيراً ) Latent( فرضي أو كامن 

  . )1980، عبد الرحيم (

ويعبر عن التأخر الدراسي بانخفاض نـسبة       ،  ويعتبر التأخر الدراسي مشكلة تربوية اجتماعية نفسية      

  :والتأخر الدراسي نوعان، التحصيل دون المستوى العادي المتوسط

 بين  حيث تتراوح نسبة الذكاء لدى المتأخرين في هذا النوع        ،  تأخر دراسي عام يرتبط بالغباء    : األول

)70- 85( .  

كالحـساب ويـرتبط بـنقص القـدرة الذهنيـة لهـم                         ،  تأخر دراسي خاص بمـادة معينـة      : الثاني

  . )1985، زهران(



 ١٠

 هـو  في كتابه تعليم الطفل بطيء التعلم فيرى أن المتأخر دراسياً) Ingram, 1960(ويشير انجرام 

 في تحـصيله    ويكون متراجعاً ،  لصف الدراسي الذي ال يستطيع تحقيق المستويات المطلوبة منه في ا        

وإذا عدنا إلى مقاييس الـذكاء      ،  األكاديمي قياسا إلى تحصيل أقرانه من نفس الفئة العمرية والصفية         

وذلك بتكـرار   ،  )90 – 70( بين   فنجد أن نسبة ذكاء المتأخرين دراسياً     ،  وحساب نسبة ذكاء الطفل   

 من قبل اللجنـة     حديد نسبة الذكاء لدى المتأخرين دراسياً     وقد تم ت  ،  استخدام اختبارات الذكاء المقننة   

   . )1989، الزيود(األمريكية للضعف العقلي 

لتحـصيلي  اويتصدر التأخر الدراسي من حيث التحصيل قصور التلميذ في الوصول إلى المستوى              

 منـه    لعمـره العقلـي أو قريبـاً       لتحـصيلي عندئـذ مـساوياً     اويكون عمره الدراسي أو     ،  العادي

  . )1994أحمد،(

إذا فشل في التكيف االجتماعي مقارنة مـع        ،   من ناحية اجتماعية    دراسياً ووصف التلميذ بأنه متأخرٌ   

زمالئه من نفس العمر ويتم التعرف عليه من خالل استخدام المقاييس االجتماعية والتي تقيس مدى               

   .)1991 الزبادي وآخرون،( تفاعل الفرد مع مجتمعه واستجاباته للمتطلبات

، واتفق كثير من التربويين على أن هؤالء التالميذ يواجهون صعوبات ومشاكل في عمليـة الـتعلم               

في الصف في مجال واحد أو عدة مجاالت دراسية لفترة          ) من نفس العمر  (وأنهم ال يجارون أترابهم     

  ).١٩٨٨، أبو الحمص وآخرون( زمنية قد تطول وقد  تقصر

ماعية خطيرة، إذ توجد فروق فردية بين األطفـال خاصـةً فـي            التأخر الدراسي مشكلة تربوية اجت    

متفوقون دراسـياً، متوسـطون     : النواحي المعرفية، حيث يمكن تقسيم األطفال إلى ثالث مستويات        

طلبة ل لذا بدأت وزارة التربية والتعليم بتوجيه سياستها التعليمية خاصةً        دراسياً، ومتأخرون دراسياً،    

وتخطيط جديد يراعـي    ،  بتطبيق أساليب تدريس جديدة   ،  الخطط الجديدة وحسب  ،  المرحلة األساسية 

ليتمكن المعلمـون مـن     ،   والتقييم على هذا األساس    واألنشطةويتم التدريس   ،  هذه المستويات الثالثة  

      تحسين المستويات الثالثة ومحاولة القضاء على التأخر الدراسي أو التخفيف منه مـا أمكـن ذلـك                

  . )1980عبد الرحيم، (

 مفهوم التأخر الدراسي بأذهان المدربين والمدرسين واألهل بالمفاهيم الخاطئـة كالغبـاء             ارتبطوقد  

إذ يوصف التأخر الدراسي عن     ،   وهذا الحكم بطبيعة الحال حكم عشوائي متسرع       . والتخلف العقلي 

ما يبررها أو قد    وربما لها   ،  الطفل بأنه تأخر في التحصيل بالقياس إلى أقرانه ألسباب قد تكون آنية           

  . أو اجتماعي، أو حسي، تكون ناتجة عن عجز جسمي

 في األوساط التربوية الناطقة باللغة اإلنجليزية إلى كثير من          وقد تعرض مصطلح المتأخرين دراسياً    

أو مجموعة التربيـة    ،  حيث استخدمه التربويون لوصف طائفة من ضعاف العقول       ،  االستعمالسوء  

أو مجموعة الحد الفاصل بين العاديين      ،  أو األطفال المتخلفين  ،  يين األغبياء أو جماعة العاد  ،  الخاصة

  . )1993عبد اللطيف، ( وغير ذلك  أو تربوياًأو المعوقين أكاديمياً، وضعاف العقول



 ١١

بصورة عامة على كل تلميذ يجد صعوبة في تعلم األشياء          ،  ويفضل استعمال مفهوم التأخر الدراسي    

 فقد يحرز تقدماً  ،   في كل أنواع النشاط     متخلفاً ري أن يكون المتأخر دراسياً    وليس من الضرو  ،  العقلية

   ) 1991الزبادي وآخرون،(والرسم والقدرة الميكانيكية ، في نواحي أخرى كالتكيف االجتماعي

 ال يستطيعون أن يواصلوا تحصيلهم المدرسـي        كما يمكن القول بأن أكثر التالميذ المتأخرين دراسياً       

وهؤالء بحاجة إلى تعلم مـن نـوع        ،  بسبب قدراتهم المحدودة  ،  لتلميذ العادي أن يحصله   الذي يمكن ا  

  . )1999، عبد العظيم(خاص 

أو يكون  ،   دون مستوى أقرانه ممن هم في سنه من حيث التحصيل الدراسي           والطفل المتأخر دراسياً  

 إذا تكرر رسوبه في     ويتم الحكم على التلميذ   ،  مستوى تحصيله الدراسي أقل من مستوى ذكائه العام       

أو أنـه يـشمل جميـع المـواد         ،   في مادة دراسية واحدة    وقد يتأخر الطفل دراسياً   ،  سنوات دراسته 

  . )2000 شقير،(الدراسية 

فهو يختلف عن التخلف العقلي الذي يعد أحـد   ،  ويختلف التأخر الدراسي عن غيره من المصطلحات      

، من عمره الزمنـي     هو الذي يكون عمره العقلي أقل      والتلميذ المتأخر عقلياً  ،  أسباب التأخر الدراسي  

كذلك يختلف مفهوم التأخر الدراسي عن       . والتعلم،  والتعامل بالرموز ،  ويصعب عليه التفكير المجرد   

 مـن  حيث نجد في هذا المجال كثيـراً )  LEARNING DIFFICULTIES(بات التعلم ومصلح صع

إال أنهم يعانون مـن عجـز       ،   معظم المظاهر النفسية    في التالميذ الذين يبدون وكأنهم عاديون تماماً     

رغم أنهم عاديون أو ذوو ذكـاء       ) 1987لشرقاوي،  ا(واضح في مجال من مجاالت التعلم أو أكثر         

ومع ذلـك يعـاني     ،  أو انفعالية ،  أو حركية ،  بصرية أو،  وال يعانون من أي إعاقات سمعية     ،  مرتفع

، أو الكالم أو القراءة   ،  استخدام مهارات االستماع  هؤالء التالميذ من صعوبات واضحة في اكتساب و       

كما يختلف مفهوم التأخر الدراسي عن حـاالت غيـر           ) 1993،  دليل التربية الخاصة  ( أو الكتابة   

أنها تشير إلى ) HOBBS(حيث يرى هوبس   )LEARNING DISABLED( القادرين على التعلم  

 في سمة هامة من سمات التحصيل        ملموساً زاًأولئك األطفال في أي عمر كانوا والذين يظهرون عج        

بغض النظر عن األسباب المرضية أو العوامل       ،  أو إدراكية حسية  ،  بسبب إعاقة إدراكية  ،  األكاديمي

   . )1988أبو الحمص وآخرون،( المساعدة

هو عدم قدرة الطالب على التعلم بنفس القدرات التـي          : أما من وجهة نظر الباحث فالتأخر الدراسي      

وذلك لعدم امتالكهم بعض المهارات الالزمة مثـل حـسن القـراءة أو             ،  م بها أقرانهم العاديون   يتعل

  . الكتابة

 هو التلميذ الذي يقل تحصيله عن متوسط تحصيل أقرانه في الصف وذلـك              فالتلميذ المتأخر دراسياً  

والحصول على  بسبب ضعفه في القراءة والكتابة وبالتالي ال يستطيع  قراءة أي من المواد األخرى               

وهذا التلميذ الذي ال يعرف الحـروف  ، عالمات توصله إلى متوسط عالمات أقرانه في نفس الصف     
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 مـن   كذلك فإن عدم فهم الطالب لما يقرأ أو يكتب يعتبر نوعاً          ،  لن يتمكن من الكتابة بإمالء صحيح     

  . التأخر الدراسي

  

  : أسباب التأخر الدراسي١,٢,٢

حيـث  ، موعة من العوامل المتداخلة المترابطة في كثير من األحيـان      يرجع التأخر الدراسي إلى مج    

وقـد  ،   يمكن معالجته وهذا هو الغالب     وقد يكون التأخر آنياً   ،   لوجود سبب آخر   يكون السبب مساعداً  

  .  ال يمكن عالجهيكون دائماً

  :ومن أهم األسباب

  ،  عوامل ذاتية شخصية وتشمل١,١,٢,٢

  :  عوامل صحية جسمية١,١,١,٢,٢

وهـذا  ،  والعجز عن التركيـز   ،  وسوء التغذية يؤديان إلى الفتور الذهني     ،  إن الضعف الصحي العام   

  . )1997، مصطفى(يؤثر على التحصيل اللغوي 

يقلـل مـن    ،  كما أن بعض العاهات الجسمية عند الطفل مثل ضعف البصر وضعف السمع وغيرها            

  . )2000، شقير(قدرة الطالب على بذل الجهد في الدراسة 

مما يعرضه إلـى   ،  وقد يصاب الطفل ببعض االضطرابات في أجهزة الكالم وأجهزة النطق األخرى          

  . مما يشكل عقبة أمام تحصيله الدراسي، السخرية من زمالئه وأفراد أسرته

وإصابات المخ التي تؤثر فـي      ،  أما األمراض األخرى الدائمة مثل فقر الدم وضعف النمو الحركي         

وقد تسبب  ،  فهي تؤثر في تحصيل الطفل الدراسي     ،  أمراض القلب ،  لكساحا،  بعض القدرات الخاصة  

  . )2003، الترتير ( أو دائماً سواء كان مؤقتاً دراسياًله تأخراً

  

  :  عوامل عقلية إدراكية٢,١,١,٢,٢

وعالقة الذكاء بالتحـصيل المدرسـي      ،  معظم األطفال في الصفوف األساسية متوسطون في الذكاء       

أو تـدني درجـات     ،  عدم التركيز أو نقصانه   ،  والعالقة بينهما واضحة  ،  األساسيةكبيرة في المرحلة    

  . حيث تعد من األسباب المهمة في التأخر الدراسي، الذكاء

ورغم وجود معامل ارتباط بين التحصيل الدراسي والمستوى العالي للذكاء فإن التنبـؤ بالتحـصيل               

وشـارد  ،   يكون الطفل فاتر الحماسة للدراسـة      فقد،   لتداخل العديد من العوامل    الدراسي صعب جداً  

وربما يكون ضمن جماعة ثقافية وينظر للتضامن الجماعي        ،  الذهن بسبب المشاكل التي يتعرض لها     

وأحد هذه العوامل أو كلها سيكون له األثر الفعـال فـي            ،  بتقدير أكثر من نظرته للتحصيل الدراسي     

   . )1982،  وآخرونالطيب(ضعف التحصيل رغم نسبة الذكاء المرتفعة 
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  :  عوامل انفعالية٣,١,١,٢,٢

، فالطفـل المنطـوي  ، هناك عدة عوامل انفعالية تؤثر على األطفال األصحاء واألذكياء في المدرسة       

 إلـى   بحيث يرجع قلق األطفـال أحيانـاً      ،  القلق يمكن أن يجد صعوبة في مجابهة المواقف الجديدة        

  ) 1997مصطفى، (أو الصراعات النفسية الداخلية ، ةتعرضهم ألنواع مختلفة من المشاكل األسري

بحيـث  ،   اآلمال في الطفل   بوالعدوانية الالشعورية والصراع تجاه أحد الوالدين والتي تظهر بتخيي        

لى رسـوبهم   اثـم يتـو   ،  تحدث هذه الظاهرة عادة لدى بعض التالميذ الذين اعتادوا التفوق والنجاح          

  . )1982، الطيب وآخرون(وفشلهم بصورة فيها ما يشبه اإلصرار 

  

  : عوامل منزلية وتشمل٢,١,٢,٢

  

  :عوامل اقتصادية١,٢,١,٢,٢

من حيـث تـوفير     ،  مما ال شك فيه أنه يوجد عالقة بين مستوى دخل األسرة وبين درجة التحصيل             

ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساعد التلميذ على التطور والرقي وذلك من قبـل             ،  المواد التثقيفية 

في حين قد يغيب الطفل المحتاج عن المدرسة ويـذهب للعمـل حتـى              ،  سرة ذات الدخل المرتفع   األ

ممـا  ،  كما أن اآلباء ذوو الدخل المرتفع يوفرون ألبنائهم جميع وسائل الراحة          ،  يساعد أسرته الفقيرة  

قيـر  بعكس الطفـل الف   ،  ه على هدوء الطفل النفسي وذلك يساعد على التركيز واالنتبا         ينعكس ايجابياً 

   بشراء األقالم أو الدفاتر مما يتسبب في تأخره الدراسي في الغالب  الذي يفكر دائماً

  . )2003، الترتير (

  

  : عوامل اجتماعية٢,٢,١,٢,٢

حيث تدخل االنطوائيـة    ،   تنتج العديد من المشكالت من عدم التوافق األسري واالضطراب المنزلي         

فتعرض الطفل  ،  تحصيل الدراسي بصورة صحيحة   إلى شخصية الطفل مما يتسبب في عجزه عن ال        

يـنجم عنـه رد فعـل       ،  لضغوط الكبار من أجل التحصيل العالي والحصول على درجات مرتفعة         

معاكس حيث أن قدرات الطفل التي يجهلها األهل قد تكون غير كافية لتحقيق طموحهم مما يـسبب                 

رة ألبنائهم بالعمل وقت الفراغ بقـصد       كما أن تكليف األسر الفقي    ،  في إحباط الطفل وتراجعه دراسياً    

  . )2003الترتير (وهذا يسبب التأخر الدراسي ، المساعدة إنما يكون على حساب تحصيل الطالب
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  : عوامل عائدة للمدرسة٣,١,٢,٢

، فإذا كانت األجواء المدرسية ايجابية تكون بيئة معززة للبيئة البيتية          المدرسة هي البيت الثاني للطفل    

بـين  أو ، أو بين المعلمـين أنفـسهم  ،  سادت أجواء التشاحن بين المعلمين واإلدارة المدرسية       أما إذا 

  .  على التالميذ وسبب تدني التحصيل لديهمالمعلمين والتالميذ انعكس ذلك سلبياً

مما يسبب نفور التالميذ من المدرسـة ويجعلهـم         ،  وقد يلجأ بعض المعلمين الستخدام العقاب البدني      

  )1991، دسوقي(هذا بدوره يؤدي لنتائج عكسية ،  المدرسة أو يهربونيتأخرون عن

  

  :  سمات المتأخرين دراسيا٣,٢ً

  

  : السمات الجسمية١,٣,٢

  

فهـم أقـل    ،   في نموهم الجسمي مقارنة مع األطفال العاديين        تبايناً  دراسياً ونيظهر األطفال المتأخر  

، ار ضعف السمع وعيوب الكالم وسوء التغذيـة       كما ويحتمل انتش  ،  وأقل تناسقاً ،  وأثقل وزناً ،  طوالً

  .)1991 الزبادي،(وعيوب اإلبصار أكثر من العادين ، والغدد، ومرض اللوزتين

 من الناحية الجـسمية هـو       إن أهم ما يميز المتأخرين دراسياً     ) Featherstone(  ويذكر فيذر ستون  

ويعانون من ضعف   ،  وأثقل وزناً ،  فهم أقل من أقرانهم العاديين طوالً     ،  نموهم بالنسبة للمتوسط منهم   

  . )1980 عبد الرحيم،(والبصر  وضعف الشم، والتذوق،، وصعوبة النطق، السمع

  

  :  السمات العقلية2.3.2

فال طاقة لـه    ،  اليدوية إلى األشغال     المتأخر دراسياً  وفي الغالب يميل  ،  منها ضعف الذاكرة والتشتت   

  . وبطء التعلم،  مجرداًتتطلب تفكيراًعلى حل المشكالت العقلية أو المسائل التي 

والـربط  ،  والتفكير المجرد ،  واالنتباه،   هو عدم القدرة على التركيز      دراسياً وأكثر ما يميز المتأخرين   

، وعدم الرغبة في المـشاركة االجتماعيـة      ،  واالكتئاب،  والبرودة،  بين األفكار والحركات العصبية   

، عند مواجهة المشكالت  ،  واالنسحاب،  فعاالت والالمباالة واالن،  إضافة إلى ذلك فهم يتميزون بالكبت     

وأقل ثقـة   ،  وأنهم أقل نضجاً  ،   أهداف أكاديمية خارج نطاق قدراتهم     وإتباع،  وانخفاض مفهوم الذات  

  . )1989 ،الزيود (وأقل جدية في اهتماماتهم، بالنفس

    

  

  

  



 ١٥

  : السمات االنفعالية٣,٣,٢

، ويتـسمون باالكتئـاب والقلـق   ،  على الـسلطة المدرسـية   يميلون إلى العدوان دراسياً المتأخرون

وتشير األبحاث إلى وجود عـادات      . ويعانون من اضطراب انفعالي   ،  ويسترسلون في أحالم اليقظة   

،  نتيجة االضطرابات االنفعالية خاصة فـي هـذه المرحلـة          سلوكية منتشرة بين المتأخرين دراسياً    

وذلـك  ،  هم يتميزون باالتجاهات السلبية نحو المجتمـع      كما أن ،  وقضم األظافر ،  كالتبول الالإرادي   

مما يؤدي إلى عدم تقبـل      ،  والشعور بالنبذ من المدرسة والمنزل واألقران     ،  نتيجة لإلحساس بالفشل  

   . )1994الموجود في أحمد  (،)1986 حسين،( ثم اإلحباط واليأس، الذات

 منها   االنفعالية يتميزون بعدد من السمات       دراسياً إلى أن التالميذ المتأخرين   ) Willard(ويشير والرد   

والقدرات المحددة في توجيـه     ،   والمسايرة واالنسحاب،  والخجل والخوف ،   االنفعالي االستقرارعدم  (

  .)1992معايطه،( الذي قد يرجع إلى االنطواء االجتماعي)واالنطواء والكسل، الذات

  

  :السمات االجتماعية ٤,٣,٢

من أهـم الـسمات الشخـصية       ،  والشعور بالعداء واالعتراض  ،  نسحابعتبر الشعور بالدونية واال   ي

  . )1980 عبد الرحيم، (واالجتماعية للمتأخرين دراسياً

وال ،  وال يشعرون بالوالء للجماعـة    ،   عدم االهتمام بالعادات والتقاليد    ومن السمات االجتماعية أيضاً   

ويسهل انقيـادهم نحـو     ،   سمات القيادة  تنقصهم،  اًصداقتهم متقلبة ال تدوم كثير    ،  يتحملون المسؤولية 

  . االنحراف

ويزداد ،  لبطء في تعلم بعض المباحث الدراسية أو كلها       ا في النهاية فإن أهم سمات المتأخرين دراسياً      

لكـن  ،  وباستطاعتهم إنهاء المرحلة األساسية وحتى الثانويـة      . تأخرهم كل سنة مقارنة مع زمالئهم     

والمـشكلة  ،  ويعيش حيـاة عاديـة    ،  العمل خارج المدرسة  بلتحق  عددا كبيرا منهم يترك المدرسة وي     

 أما خارج المدرسة فهم عاديون متكيفون في ممارسة حياتهم        ،  تظهر أثناء وجودهم في المدرسة فقط     

   .  )1993دليل التربية الخاصة، (

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦

  :  الدراسات ذات الصلة٤,٢:انيا ث

، ذات الصلة بموضـوع الدراسـة     ،  ها واألجنبية استعرض الباحث من الدراسات السابقة العربية من      

  . وفيما يلي بعض الدراسات التي تم التوصل إليها بعد مراجعة األدب التربوي لها، ومتغيراتها

  

  : الدراسات العربية التي تناولت تقدير الذات: ١,٤,٢

  

نوية في كـل    بعنوان تقدير الذات ودافعية االنجاز لدى طالب المرحلة الثا        ،  )2000(،  دراسة الفحل 

            . من مصر والسعودية

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على متغيرات تقدير الذات ودافعية االنجاز لدى طالب المرحلـة               

كما هدفت إلى التعرف على مدى العالقة بين تقـدير الـذات            ،  الثانوية في كل من مصر والسعودية     

لتعرف على الفروق بـين الطـالب المـصريين         باإلضافة إلى ا  ،  ودافعية االنجاز في هذه المرحلة    

 60 –  مصرياً  طالباً 60) ( طالباً 120(تكونت عينة الدراسة من     . والسعوديين في متغيرات الدراسة   

   . وتم تطبيق المقاييس المستخدمة على هذه العينة، من المرحلة الثانوية)  سعودياًطالباً

هي وجود ارتباط موجب دال بين درجات الطالب        ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة         

ووجود ارتباط موجب دال بين درجـات       ،  نجازالمصريين في تقدير الذات ودرجاتهم في دافعية اإل       

   . نجازالطالب السعوديين في تقدير الذات ودرجاتهم في دافعية اإل

  

 فـرق األلعـاب     بعنوان تقدير الذات عند العبي والعبـات      ) 2000(،  دراسة عبد الحق والقدومي   

  . ةالرياضية الجماعية في الجامعات الفلسطيني

هدفت الدراسة إلى التعرف على تقدير الذات لدى العبي والعبات األلعاب الجماعية في الجامعـات               

المـستوى  ،  إضافة إلى التعرف على أثر متغيرات الجامعة      ،  )بيت لحم ،  بيرزيت،  النجاح(الفلسطينية  

  . ومكان اإلقامة ونوع اللعبة، والجنس، والعمر، الدراسي

   من الجامعات الفلسطينية العبة والعباً) 126(لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

  ) 1993، صالح ( من إعدادطبق عليهم استبانه تقدير الذات) بيت لحم، بيرزيت، النجاح(

ي والعبـات فـرق األلعـاب        عند العب  أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تقدير الذات كان ايجابياً        

إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقـدير الـذات            ،  الجماعية في الجامعات الفلسطينية   

 تبعا  بينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً     ) مكان اإلقامة ،  المستوى الدراسي ،  الجامعة(تعزى لمتغيرات   

يادة االهتمام من قبل المـدربين فـي    وأوصى الباحثان بضرورة ز   ) اللعبة، العمر، الجنس  (لمتغيرات

  . تنمية مفهوم الذات لدى العبي والعبات األلعاب الجماعية في الجامعات الفلسطينية

  



 ١٧

   . )1996(دراسة ساسي 

ولقد ،  حيث أجرى الباحث دراسة طولية حول تقدير الذات المدرسي في المرحلة اإلعدادية في تونس             

شارت نتائج الدراسة بأن التطور الحاصل في تقدير الذات         أ،  استمر الباحث في دراسته ثالث سنوات     

محكوم بالسعي إلى تحقيق التكيف الضروري مع الموقف التعليمي في المدرسة عند الطالب أكثـر               

 بـين صـورة الـذات    حيث لوحظ أن هناك تقاربـاً ، من اتجاهه إلى بناء صورة مستقبلية عن ذاته   

الذات المنعكسة لدى المدرسين واألصدقاء والتـي يعتقـد         الخاصة التي يقدمها التلميذ نفسه وصورة       

كما توصـل  ، الطالب أن اآلخرين يتصورونه بها خالل سنوات الدراسة في المرحلة التي يدرس بها   

الباحث من خالل دراسته إلى أن اإلناث أقل تقدير لذواتهن من الذكور من حيث المؤهالت وتوقعات                

صة إذا تعلق األمر بمجاالت مدركة على أنها ال تـتالءم مـع             النجاح في المهمات الموكلة لهن وخا     

  . المدرسية عن نتائجهن جنسهن وذلك بصرف النظر

  

بعنوان التصور الذاتي كعامل مؤثر على اختيـار الفـرع التخصـصي            ،  )١٩٩٥(دراسة حليحل     

  . 1948للطالب المسلم والطالب الدرزي في األراضي المحتلة عام 

  :عة متغيرات هيالباحث مجمو درس  حيث

 . الوضـع التعليمـي   ،  ختيار المهنـة  ،االجنس،  قتصاديةاال جتماعية و البيئة اال ،  نوع المدرسة ،  الدين

وكان مجموع الذكور في العينة     ،   درزياً طالباً) 150( و    مسلماً طالباً) 150(تكونت عينة الدراسة من   

من خالل دراسـته إلـى النتـائج        ولقد توصل الباحث    ،  طالبة) 163( أما اإلناث فكان     طالباً) 137(

  :التالية

 . هناك عالقة قوية بين تقدير الذات واختيار المهنة عند أفراد العينة •

 . الطلبة الدروز كان لديهم تقدير ذات عال أكثر من المسلمين •

جتماعي المتوسط لديهم تقدير ذات عال يلـيهم أصـحاب          قتصادي واال أصحاب الوضع اال   •

 أصحاب الوضع االقتصادي واالجتمـاعي   عي المرتفع ثم أخيراً   قتصادي واالجتما الوضع اال 

  . المنخفض

بالنسبة لعامل الجنس فكانت اإلناث بشكل عام لديهن تقدير ذات أعلى من الذكور وبـشكل                •

 . واضح

فكلمـا زاد الوضـع     ،  العالقة طردية ايجابية بين كل من تقدير الذات والوضـع التعليمـي            •

 . التعليمي ازداد تقدير الذات

  .                  ليس هناك أي تأثير لنوع المدرسة على تقدير الذات •

  
 



 ١٨

حيث  " تقدير الذات لدى الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين دراسياً       " بعنوان  ،  )1993(دراسة جبريل   

نـصفهم مـن     طلبة المرحلة الثانوية   طالب وطالبة من  ) 600(طبقت الدراسة على عينة مكونة من       

ولقد استخدم المعدل التراكمي لتحديـد      ،   ونصفهم اآلخر من غير المتفوقين دراسياً      ياًالمتفوقين دراس 

أما أداة الدراسة فكانـت     ،  وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية    ،  الطلبة المتفوقين من غير المتفوقين    

  . عبارة عن مقياس جبريل لتقدير الذات

 الطلبة المتفـوقين وغيـر المتفـوقين         بين ذاتهدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في تقدير ال        

  . كما هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق في تقدير الذات والمرتبطة بمتغير الجنس، دراسياً

وإلى ،  أشارت النتائج إلى وجود فروق بين الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين في التحصيل األكاديمي            

  . عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس

  

  ). 1993(، كردراسة ب

من أطفال  ) 235(منهم  ،   في فلسطين  طفالً) 530(حيث أجرى الباحث دراسته على عينة مكونة من         

  . من أطفال قطاع غزة) 295(الضفة الغربية و 

  : هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

   ما مدى تقدير الذات عند األطفال في فلسطين؟ 1.

   مستويات تقدير الذات عند الذكور واإلناث؟  هل توجد فروق فردية بين2.

الـضفة  ، قطـاع غـزة  ( هل تؤثر منطقة السكن على مستوى تقدير الذات عند الطفل الفلسطيني      3.

  ؟ )الغربية

   هل توجد فروق  في مستويات تقدير الذات تعزى إلى المدينة أو القرية أو المخيم؟ 4.

  :ى النتائج التاليةوبعد إجراء التحليل اإلحصائي توصل الباحث إل

 من خالل مقارنة النتائج مع نتائج الدراسات العربية فإن الطفل الفلسطيني ال يقل عن أقرانه في                 1.

  . بل يتفوق عليهم في بعض الحاالت رغم ظروفه الخاصة، العالم العربي في تقدير الذات

  .  عدم وجود فروق في تقدير الذات تعزى إلى متغير الجنس2.

  . ق في تقدير الذات تعزى لمتغير الموقع وجود فرو3.

  .  عدم وجود فروق تعزى لمتغيرات المدينة أو القرية أو المخيم4.

  

  

  

  



 ١٩

بعنوان تقدير الذات وعالقته ببعض المتغيـرات النفـسية لـدى           ) 1992(،  دراسة محمود قاعود  

  . المراهق

واعتمـد الباحـث علـى      ،  وية من طالب المرحلة الثان     وطالبةً طالباً) 230(بلغ حجم عينة الدراسة     

كما اعتمـد الباحـث علـى       ،  )1983،  محمد سالمة ،  حسين الدريني (مقياس تقدير الذات من إعداد      

  . )سامية القطان( ومقياس القلق السوي -جوردون(مقياس البروفيل الشخصي 

كما ،  ينتوصلت الدراسة إلى عالقة ارتباطيه سالبة بين تقدير الذات والقلق لدى المراهقين من الجنس             

وإلـى عالقـة   ، توجد عالقة موجبة بين تقدير الذات واالتزان االنفعالي لدى المراهقين من الجنسين         

  . موجبة بين تقدير الذات واالجتماعية

  

بعنوان تقدير الذات والضبط الوالدي لألبناء في نهاية المراهقة وبدايـة           ) 1991(،  دراسة سالمة 

  . الرشد

ة بين تقدير األبناء لذواتهم وإدراكهم للضوابط المفروضة من قبـل           هدفت الدراسة إلى فحص العالق    

كما فحصت الدراسة مدى اختالف نمط هذه العالقة باختالف مصدر الضوابط واخـتالف             ،  الوالدين

   . جنس األبناء

  . من اإلناث) 68(من الذكور و ) 59( وطالبة طالباً) 127(تكونت عينة الدراسة من 

  . واستبانة نمط الوالدية من إعداد الباحث، وزنبرج لتقدير الذاتاستخدم الباحث مقياس ر

  .أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة بين تقدير الذات وضوابط الوالدين

   

  . بعنوان تقدير الذات وعالقته بالتنشئة الوالدية واألمن النفسي) 1989(، دراسة كفافي

لمرحلة الثانوية القطريات وغيرهن مـن الجنـسيات        من طالبات ا  ) 153(تكونت عينة الدراسة من     

العربية األخرى وطبقت عليهن بعض مقاييس التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء من إعداد الباحـث               

، ومقياس األمن النفسي من وضع أبراهام ماسلو ومقياس تقدير الـذات مـن وضـع كوبرسـميث                

حيث أوضحت كـل مـن معـامالت        ،  بيرأوضحت نتائج الدراسة صحة فروض الدراسة إلى حد ك        

وتحليل التباين وجود عالقة بين متغيرات التنشئة الوالدية وتقدير الذات          ) ت(االرتباط ومقياس قيمة    

كمـا أوضـحت النتـائج      ،  من ناحية أخرى ثم بين متغيرات التنشئة الوالدية وتقدير من ناحية ثانية           

  . مصداقية التطور النظري التي قامت عليه الدراسة

  

  

  

  



 ٢٠

  : الدراسات األجنبية التي تناولت تقدير الذات٢,٤,٢

  

  . عن تقدير الذات لدى األطفال)  (Maria , K.  et al.,2000دراسة ماريا وآخرين 

في برنامج الرياضـة     من األطفال المشاركين  ) 907( طبقت الدراسة على عينة من األطفال قوامها        

  ).  سنة14 و (11بين  تراوحت أعمارهم) NYSP(للشباب العالمي 

توجد عالقة دالة بين توجيه المهمة وتقدير الذات االيجابي بالنسبة لألطفـال            ،  من أهم نتائج الدراسة   

، كما توجد عالقة موجبة منخفضة بين توجيه المهمة وإدراك القدرة الطبيعية للفرد           ،  الذكور واإلناث 

  . يجابيكما توجد عالقة بين إدراك القدرة الرياضية وتقدير الذات اال

  

 –تقـدير الجـسم   ،  بعنوان تقدير الذات, .Mendelson et al) 2000(دراسة مندلسون وآخرون 

  . والجسم في المراهقة المتأخرة هو نموذج مطلوب مهم ومنافس

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين تقدير الذات والوزن ودراسة تأثير كتلة الجـسم علـى                 

  . الذات وتقدير الجسم في فترة المراهقة المتأخرةاألبعاد المختلفة لتقدير 

تـم اسـتخدام    ،  ذكـور ) 107(إناث و   ) 110( وطالبة منهم    طالباً) 217(تكونت عينة الدراسة من     

  )Hartz & Nieman,1986(مقياس التصوير الذاتي لطالب الجامعات وهو من إعداد هارتز ونيمان 

العالقـات  ،  الصداقة الحميمـة  ،  القبول االجتماعي (اد  لقياس قيمة الذات وتقدير الذات في خمسة أبع       

ومقياس تقدير الجسم لمراهقين والراشدين من إعـداد        ،  )والمظهر،  العالقة مع الوالدين  ،  الرومانسية

، المظهـر ، الـوزن (وهو مقسم إلى ثالثة مجاالت ) Mendelson et al , 1995(مندلسون وآخرين 

اس األهمية التي أعطاها المستجيبون لكل بعد من أبعاد تقدير          كما تم تصميم استبانه لقي    ،  )المساهمات

  . الجسم الثالثة

وكشفت الدراسـة   ،  تبين من نتائج الدراسة أهمية الوزن كمعادل لتأثير كتلة الجسم على تقدير الذات            

  . أيضا أهمية أبعاد تقدير الجسم أنها سوف تعادل العالقة بين تقدير الجسم وتقدير الذات

  

  . )1997(دون، دراسة جور
والنجـاح  ،  في دراسته التي هدفت إلى بحث العالقة بين تقـدير الـذات األكـاديمي       نأشار جوردو 

والبيئة المحسوسة على عينة مـن الطلبـة فـي الوليـات            ،  وعادات الدراسة ،  والمثابرة،  األكاديمي

 مرتبطة  ةيمي والمثابر أشارت النتائج إلى أن فهم الذات األكاد      ،  وبعد استخدام تحليل التباين   ،  المتحدة

يعلموا عـادات    كما أظهرت النتائج أن بإمكان المدرسين أن      ،  جميعها بفهم الذات والنجاح األكاديمي    

كما يرى الباحث أن هذه االستراتيجيات ، المدرسة الجيدة وضبط النفس واستراتيجيات تقدير الذات  

ي                     األكاديم ى النجاح على مثابرة الطالب وفهمه لذاته وهذا يؤدي إلياًتؤثر ايجاب  
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 بعنوان تقدير الذات وتقدير الجسم لـدى  , .Mendelson et al )1996(دراسة مندلسون وآخرون 

  . المراهقين

، العمر،  كل من الجنسين  لهدفت الدراسة إلى تبيان عالقة تقدير الذات وتقدير الجسم لدى المراهقين            

تم استخدام  ،  من الذكور ) 45(من اإلناث و    ) 71(مراهق  ) 116 ( تكونت عينة الدراسة من    . الوزن

فقرات وهـي   ) 9(ويتكون المقياس من    ) 1988(مقياس القصور الذاتي للمراهقين من إعداد هارتر        

األخـالق  ، الرومانـسية ، الـصداقة الحميمـة  ، القبول االجتمـاعي ،  التنافس الدراسي ،  يمة الذات ق(

  . )المظهر الجسمي، افس في العملالتن، التنافس الرياضي، والسلوك

واالجتماعي والرياضـي    ,كانت نتائج الدراسة أن تقييم المراهقين لقيمتهم الذاتية ولتنافسهم الدراسي         

 وأن تقدير الذات لدى المراهقين لم يكن بشكل عام مرتبطـاً           , لمظهرهم ي بالتقييم اإليجاب  كان مرتبطاً 

،  بالنسبة للمراهقين   قيمة الذات والوزن ارتبطت سلبياً     أي أن ،  بأوزانهم وال بشعورهم حول أوزانهم    

 للـشعور بـشعور حـسن حـول     وأن المراهقين الذين لديهم قيمة الذات مرتفعة كانوا أكثر احتماالً        

  . مظهرهم

  

حول تقدير الذات ودافعية االنجاز كمحددات ألسـاليب        : Abouserie ,) 1995(دراسة  أبو صيري     

أن تقدير  ،   ومن نتائج هذه الدراسة     طالباً )135(ونت عينة الدراسة من     حيث تك ،  الطالب في الدراسة  

الطالب لذواتهم  ودافعيتهم لإلنجاز لها تأثير على مناهجهم وأسلوبهم في الدراسة وفـي مـستويات                

  . حياتهم العملية والمعلوماتية

  

طالب المدارس عنوان الدراسة مفهوم الذات وتقدير الذات لدى       : ,Burnett) 1994(دراسة بيرنت   

  . االبتدائية

حيث هدفت الدراسة إلى التحقق من العالقة واالختالفات بين كل من مفهوم الذات وتقدير الذات عند                

   . وكذلك دراسة اعتقادات ومشاعر الفرد عن نفسه، الطلبة بالجانب المدرسي في بعض الخصائص

البتدائي في مدرسة ابتدائيـة فـي       كانت عينة الدراسة من طلبة الصفوف من الثالث وحتى السابع ا          

والـذكور  % 57 بحيث شكلت نـسبة اإلنـاث    وطالبةًطالباً) 957(أستراليا حيث تكونت العينة من     

 فقرة طورها الباحـث     28أما أداة الدراسة فكانت عبارة عن مقياس تقدير الذات المكون من            ،  43%

وتقدير الذات  ) المعرفي(ير الذات المدرك    تقد: بنفسه حيث احتوت األداة على األفكار الرئيسية التالية       

  .  )المؤثرة(الفاعلة 

وأنه كلما ارتفع عمر الطالب     ،   من اإلناث في تقدير الذات     ومن نتائج الدراسة أن الذكور أعلى درجةً      

كما أظهرت الدراسة أن تقدير الـذات  . كلما ارتفعت درجة تقدير الذات عنده وأصبحت أكثر ايجابية   
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ينميان تقدير الذات العام في الجانب المدرسـي        ) المؤثرة(وتقدير الذات الفاعلة    ) ياإلدراك(المعرفي  

  عند الطلبة ويزداد ايجابية 

  

 حول بناء تقدير الذات أثناء فترة االنتقال إلى مرحلـة المراهقـة             Bartko ,)1991(دراسة بارتكو 

الكفـاءة الذاتيـة واألحكـام      حيث ترتكز هذه الدراسة حول الفروق بين        ،  والفروق الفردية والنمائية  

كمـا  ،  الصادرة عن التقييم الذاتي عند البنين والبنات وذلك للوصول إلى نموذج واضح لتقدير الذات             

تحاول دراسة االرتباط بين النمو المعرفي واالجتماعي وبين أبعاد تقدير الذات ودراسة بناء تقـدير               

  . الذات أثناء االنتقال للمراهقة

وجود فروق نمائية دالة في العالقة بين كفاءة الذات وبين أحكام تقييم الذات             ،  سةمن نتائج هذه الدرا   

 إلى أن الفروق في بناء تقدير الـذات بالنـسبة للـذكور              كما أشارت النتائج أيضاً    . بالنسبة للبنات 

   . واإلناث قد فشلت في أن تصف لنا ما يتعلق بمرحلة انتقال الجنسين إلى مرحلة المراهقة

  

  :الدراسات العربية التي تناولت التأخر الدراسي ٣,٤,٢

  

 في المرحلة الثانوية واستراتيجيات     بعنوان بعض سمات المتأخرين دراسياً    ) 2003( أحمد   :دراسة

  . المعلمين في التعامل معهم

 مـن وجهـة نظـر       حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى شيوع سمات المتأخرين دراسـياً           

دى تأثير بعض المتغيرات المرتبطة بمعلمي المرحلة الثانوية في مـدارس           كذلك معرفة م  ،  معلميهم

 وترتيب هذه السمات وفـق      المدن المركزية الحكومية بالضفة الغربية على تحديد المتأخرين دراسياً        

 مـن   كما هدفت إلى تحديد استراتيجيات المعلمين في التعامل مع المتأخرين دراسياً          ،  درجة شيوعها 

ومدى تأثر ذلك بـالمتغيرات المرتبطـة بـالمعلمين         ،   اجتماعية – ومن ناحية نفسية     ناحية أكاديمية 

  . وترتيب االستراتيجيات وفق درجة استخدامها

تكونت عينة الدراسة من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في المدارس الحكوميـة لـبعض مـدن                

  . الضفة الغربية في منطقة الشمال
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 بعنوان أسباب التأخر الدراسي لدى طلبة الصفوف األساسية الدنيا فـي            )2003( , الترتير :دراسة

  . من وجهة نظر المعلمين،محافظات شمال الضفة الغربية

 لدى المرحلة األساسية في     هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب التأخر الدراسي وأكثرها شيوعاً         

، ة إلى معرفة أثر متغيرات الجـنس     إضاف،  من وجهة نظر المعلمين   ،  محافظات شمال الضفة الغربية   

 تكـون مجتمـع     . في أسباب التأخر الدراسي   ،  الخبرة،  المؤهل العلمي ،  الصف الدراسي ،  المحافظة

وأجريت الدراسة على   ،  معلمة) 1250( و   معلماً) 1228(منهم  ،   ومعلمة معلماً) 2478(الدراسة من   

تم اختيارهم بطريقة العينة    ،  معلمة) 331( و   معلماً) 286(منهم  ،   ومعلمة معلماً) 617(عينة قوامها   

  . العشوائية الطبقية من محافظات شمال الضفة الغربية

  :أظهرت الدراسة النتائج التالية

ب الجانـب   ييليه نظام الترفيع التلقائي وتغل     ,التوتر النفسي :  إن أكثر أسباب التأخر الدراسي هي      1.

 انفصال  اًوأخير،  راهية الطالب للجو المدرسي   وك،  النظري على الجانب العملي في طرائق التدريس      

   . المناهج الدراسية عن البيئة المحلية

 , ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المجاالت الجسمية النفسية االجتماعية تبعا لمتغير الجنس              2.

نـاث   في مجالي العوامل العقلية والمدرسية بـين الـذكور واإل  فيما كانت هناك فروق دالة إحصائياً    

  . ولصالح اإلناث

بينمـا   , ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المجال العقلي والمدرسي تعزى لمتغير المحافظة             3.

 على المجال الجسمي بين محافظتي سلفيت وطولكرم ولصالح محافظـة           كانت الفروق دالة إحصائياً   

ظتي طـولكرم وقلقيليـة     االجتماعية بين محـاف    –وعلى مجالي العوامل النفسية واألسرية      ،  سلفيت

  . ولصالح محافظة قلقيلية

  .  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الصف4.

، االجتماعيـة –واألسـرية   ،  والنفسية،   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المجاالت الجسمية         5.

ل العقلـي بـين      علـى المجـا    بينما كانت دالة إحصائياً   ،  تعزى لمتغير المؤهل العلمي   ،  والمدرسية

  . البكالوريوس من جهة والدبلوم وأعلى من ذلك من جهة أخرى ولصالح البكالوريوس

 على المجال الجسمي بين من تراوحت خدمتهم أقل من خمس سنوات             كانت الفروق دالة إحصائياً    6.

  . ولصالح أقل من خمس سنوات، سنوات) 10 – 5(ومن
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السلوكية للتأخر الدراسي من وجهة نظـر المعلمـات         بعنوان الخصائص   ) 2001(،   حماد :دراسة

  . لدى إناث المرحلة األساسية العليا للمدارس الحكومية في قرى شرق رام اهللا

كان هدف الدراسة الكشف عن الخصائص السلوكية لظاهرة التأخر الدراسي لـدى فتيـات منطقـة              

، الخـصائص االجتماعيـة   ،  الخـصائص العقليـة   (شرق رام اهللا وتشمل الخصائص األبعاد التالية        

شملت الدراسة جميع المعلمات اللواتي يدرسن      . )والخصائص السلوكية الجسمية  ،  الخصائص النفسية 

تكون مجتمع الدراسة   ،  المواد األساسية بشكل تخصصي في مدارس الحكومة في قرى شرق رام اهللا           

جهة نظـر المعلمـات   وللتعرف على الخصائص المرتبطة بالتأخر الدراسي من و، معلمة) ٨٨(من 

  . فقرة) 44(قامت الباحثة بتطوير استبانه مكونة من 

  :كانت نتائج الدراسة كما يلي

  .  إن التشتت وعدم االنتباه من العوامل المهمة للتأخر الدراسي1.

 يوجد تأثير واضح في الجوانب النفسية واالجتماعية في سن المراهقة لدى الفتيات على التـأخر                2.

  .  هناك فروقا أقل بالنسبة للخصائص العقلية والنفسية تعزى لمتغير الخبرةوأن، الدراسي

  .  إن العوامل الجسمية من األسباب القليلة التأثير في التأخر الدراسي3.

  

  .بعنوان العوامل األسرية المرتبطة بالتأخر الدراسي للمرحلة األساسية) (2001،  سعيد:دراسة

  . عوامل والمتغيرات األسرية المرتبطة بالتأخر الدراسيهدفت الدراسة إلى التعرف على ال

 تم اختيارهم من تالميذ الصف الـسابع األساسـي           وتلميذةً تلميذاً) 120(اشتملت عينة الدراسة على     

  . وكانت العينة مقسمة بالتساوي بين الذكور واإلناث

  :أظهرت الدراسة النتائج التالية

   .لدراسي لدى تالميذ المرحلة األساسية ومستوى تعليم األم توجد عالقة ارتباطيه بين التأخر ا1.

   توجد عالقة ارتباطيه بين الدخل الشهري لألسرة والتأخر الدراسي لدى تالميذ المرحلة األساسية 2.

 ال توجد عالقة ارتباطيه بين مستوى الحالة السكنية لألسرة والتأخر الدراسي لدى تالميذ المرحلة               3.

  . األساسية

االبنة للدراسة والتـأخر    – توجد عالقة ارتباطيه بين الوالدين واهتمام وتشجيع كل منهما لالبن             ال 4.

  . الدراسي لدى تالميذ المرحلة األساسية

 ال توجد عالقة بين وجود األجهزة واألدوات الترفيهية والتثقيفية بالمنزل والتأخر الدراسي لـدى               5.

  . فازعدى جهاز التل، تالميذ المرحلة األساسية

، أقـالم وكتـب مدرسـية     ( ال توجد عالقة ارتباطيه بين توفير األسرة لمستلزمات الدراسـة            - أ 6.

   . والتأخر الدراسي لدى تالميذ المرحلة األساسية) مصروفات دراسية
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 توجد عالقة ارتباطيه بين توفير األسرة مصروف يومي للتلميذ والتأخر الدراسي لدى تالميـذ               - ب

  . المرحلة األساسية

  .  االبنة لالشتراك في مجموعات التقوية– ال توجد عالقة ارتباطيه بين تشجيع األسرة لالبن - أ7.

  .  توجد عالقة ارتباطيه بين توفير األسرة للدروس- ب

  

بعنوان العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي عند أطفـال المرحلـة          ) 1999(،   أبو مصطفى  :دراسة

  . غوث الدوليةاالبتدائية التابعة لوكالة ال

 لدى أطفال المرحلة    هدف الباحث إلى التعرف على أكثر العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي شيوعاً          

والكشف عن الفروق المعنوية بين كل من الجنسين فـي العوامـل المرتبطـة بالتـأخر                ،  االبتدائية

 الرابـع والخـامس     والعليـا ،  والثالـث ،  الثاني،   األول –الدراسي، وأطفال كل من الصفوف الدنيا       

    ومعلمةًمعلماً) 297(تكونت عينة الدراسة من . والسادس في العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي

طفـال المرحلـة    أ لـدى    وكانت نتائج الدراسة أن أكثر العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي شيوعاً         

الـضعف فـي التحـصيل      ،  لصفيةالكثافة ا ،  نظام الترفيع اآللي  (االبتدائية التابعة لوكالة الغوث هي      

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحـصائية بـين            ،  الدراسي التراكمي نتيجة االنتفاضة   

في حين أنه ال توجد فروق      ) المدرسية،  االجتماعية،  األسرية،  العقلية،  النفسية(الجنسين في العوامل    

ا أوضحت الدراسة أنه ال توجد فروق دالة        كم،   بين الجنسين مرتبطة بالتأخر الدراسي     دالة إحصائياً 

 وأخيراً،   بين أطفال الصفوف الدنيا والصفوف العليا في العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسي           إحصائياً

  .  بين الجنسين في العوامل الجسمية ولصالح الذكوركشفت الدراسة عن وجود فرق دال إحصائياً

  

بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بالتأخر والتفـوق       دراسة مقارنة ل  ) 1999(،   أبو ناهية  :دراسة

  . الدراسي في المرحلة اإلعدادية بقطاع غزة

التوافـق  ،  التوافق الشخصي (هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في بعض المتغيرات النفسية           

ن المسؤولية عن التحـصيل بـي     ،  الطموح األكاديمي ،  الذكاء،  االتجاهات نحو المدرسة  ،  االجتماعي

  . ) من قبل طلبة المرحلة اإلعدادية بغزةالمتفوقين والمتأخرين تحصيلياً

    طالب وطالبة من طلبة الصف الثالث اإلعدادي بمدينة غزة )225(تكونت عينة الدراسة من 

  -:كانت نتائج الدراسة

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتفوقين والمتأخرين من الجنسين فـي االعتمـاد علـى                 1.

ووجود فروق ذات داللـة إحـصائية       ،  التوافق الشخصي العام  ،  اإلحساس بالحرية الشخصية  ،  النفس

  .  من الجنسين في المعايير االجتماعيةبين المتفوقين والمتأخرين تحصيلياً
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،  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتفوقين والمتأخرين من الجنسين في تجنـب التـأخير               2.

  . واالتجاه الدراسي العام، تقبل التعليم،  المعلمالرضا عن، طرق العمل

  .  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتفوقين والمتأخرين من الجنسين في الذكاء3.

  .  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتفوقين والمتأخرين من الجنسين في الطموح األكاديمي4.

، لمتفوقين والمتأخرين في المسؤولية عنـد الجنـسين        عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا        5.

يمكن تفسير هذه النتـائج بـأن       : يقول الباحث (،  وبالنسبة لنتيجة التفوق الدراسي والتوافق الشخصي     

 الـنفس واإلحـساس بالحريـة       الفرد يمكن أن تتوفر لديه درجـة عاليـة مـن االعتمـاد علـى              

فهـذه  ،  األكاديمية المدرسية علـى أحـسن وجـه       ويكون لديه ثقة بقدرته القيام باألعمال       الشخصية،

وبالتالي التفـوق فـي   ، المشاعر تنعكس بصورة واضحة في إحساسه بالحرية واالستقالل الشخصي  

  . دراسته

فيفسر الباحث هذه النتيجة على أساس أن الطالب        ،   أما عن التفوق الدراسي والتوافق االجتماعي      6.

ومـع أفـراد    ،  أسرهم وزمالئهم ومعلميهم داخل المدرسـة     المتفوقين لديهم عالقات طيبة مع أفراد       

أكثر ،  المجتمع بصفة عامة ويشعرون في نفس الوقت بأجواء اجتماعية مفعمة بالوئام والحب واأللفة            

 تنخفض لديهم درجات التوتر والصراع      فإن المتفوقين دراسياً  ،  مما يشعر الطالب المتأخرون دراسياً    

  . تفاع درجاتهم ومستوى تحصيلهم الدراسي في ارالنفسي وهذا يبدو واضحاً

بحيث ،   فهناك عالقة وثيقة بين الذكاء والتحصيل الدراسي       – أما بالنسبة للتفوق الدراسي والذكاء       7.

   . كلما ارتفع ذكاء الطالب ارتفع مستوى تحصيله

  

  . بعنوان دراسة المظاهر السلوكية المرتبطة بالتأخر الدراسي) 1995(،  الكاشف:دراسة

دفت الدراسة إلى تحديد أهم المظاهر السلوكية المرتبطة بالتأخر الدراسي لدى تالميذ المـرحلتين              ه

وتم استخدام قائمة مكونـة مـن       ،  ومدى ارتباط ذلك بجنس التلميذ    ،  األساسية والثانوية في المدرسة   

   . علمين من وجهة نظر المفقرة تشكل أهم المظاهر السلوكية المرتبطة بالمتأخرين دراسياً) 30(

 من معلمين ومديرين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين لعدد من         فرداً) 400(تكونت عينة الدراسة من     

  . مدارس مرحلتي التعليم األساسي والثانوي

 في جميع المراحل    أشارت نتائج الدراسة أن أبرز المظاهر السلوكية الشائعة لدى المتأخرين دراسياً          

اإلكثار من  ،  الكذب،  الغش،  عدم القيام بالواجبات المدرسية    : الترتيب التعليمية قبل الجامعة هي على    

، الخـوف ،  ثم تليها سلوكيات الحفر على جـدران المدرسـة        ،  الهروب من المدرسة  ،  أحالم اليقظة 

، تحطيم المقاعد والنوافذ  ،  إتالف الكتب واألدوات  ،  عدم الطاعة ،  تعطيل المدرس في الفصل   ،  الخمول

، تكوين عصابات وشـلل   ،  ثم يتبعها سلوكيات تكسير ممتلكات المدرسة     ،  ءاالنطوا،  ضرب الزمالء 

 سـلوكيات انتقـاد   وأخيراً، التهكم والسخرية، االهتمام بالجنس اآلخر، االعتداء على من هم أضعف  
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 عاإليقا،  التدخين،  تحدي الكبار ،  تمزيق المالبس ،  التسلط على اآلخرين  ،  الحساسية الزائدة ،  اآلخرين

  . حصلت على أقل نسبة تكرار، القسوة، سرقةال، بين الناس

 علـى    عند المتأخرين دراسـياً    أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد كانت أكثر المظاهر السلوكية شيوعاً         

الكتابة والحفر علـى    ،  تعطيل الدرس داخل الحصة   ،  الغش،  عدم القيام بالواجبات المدرسية   : الترتيب

 في  هر السلوكية تتوالى حتى تصل إلى أقل المظاهر تكراراً        وتظل المظا ،  الكسل والخمول ،  الجدران

  . رأي العينة وهي القسوة

فقد تبين أن هناك مظـاهر      ،  وفيما يتعلق بأثر الجنس في تحديد المظاهر السلوكية للمتأخرين دراسياً         

سلوكية عامة يشترك فيها البنون والبنات وال يظهر فيها عامل الجنس بوضوح مثـل عـدم القيـام                  

كما تبين أن هناك مظاهر سلوكية مرتبطـة        ،  الغش واإلكثار من أحالم اليقظة    ،  واجبات المدرسية بال

  .  بينهم مثل الهرب من المدرسة وكذلك السلوكيات التي تتميز بالعنف والعدوانبالبنين وأكثر شيوعاً

  

اسية كمـا    في المرحلة األس   بعنوان السمات المرتبطة بالمتأخرين دراسياً    ) 1994(،   أحمد :دراسة

  . يراها المعلمون

 لدى طلبة المرحلة األساسية فـي       هدفت الدراسة للتعرف على السمات المرتبطة بالمتأخرين دراسياً       

  ولتحقيق األهداف استخدم الباحث عدد من االختبارات اإلحصائية منها، محافظات شمال الضفة

) t-test (لمعادوتحليل التباين األحادي والتصميم األحادي للمقياس ا .  

  :كانت نتائج الدراسة كما يلي

  . وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي،  تعزى إلى الجنسأن هناك فروقاً.١

 فيما أشارت النتائج إلى ما يخص تحديد السمات النفسية واالجتماعيـة المرتبطـة بالمتـأخرين                2.

أما متغيـر  ، ات الخبرة والتي تعزى إلى المتغير األول وهو الجنس والمتغير الثاني وهو سنو    دراسياً

  . المؤهل العلمي فجاءت النتيجة متفقة مع الفرضية

 كشفت النتائج عدم صحة الفرضية الثالثة بما يخص تحديد السمات الجسمية المرتبطة بالمتأخرين              3.

 التي تعزى إلى المتغير األول وهو الجنس والمتغير الثاني وهو سنوات الخبـرة والمتغيـر                دراسياً

  . المؤهل العلميالثالث وهو 

 بين متوسطات األبعاد للسمات المرتبطـة بالمتـأخرين          كشفت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً      4.

كما تبين أن الـسمات     ،  ومن وجهة نظر المعلمين   ،  )العقلية والنفسية واالجتماعية والجسمية    (دراسياً

  .  بالتأخر الدراسيانت أضعف ارتباطاًأما الجسمية فك،  ثم النفسية واالجتماعيةالعقلية األكثر ارتباطاً
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  . للتأخر الدراسي) 1994(،  رضوان:دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر العوامل الشخصية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية فـي              

  :التأخر الدراسي وذلك من جانبين

 مفاهيمـه   –احيـة النظريـة     يتجه البحث نحو دراسة التأخر الدراسي مـن الن        :  الجانب النظري  -أ

  . وبيان العالقة بينه وبين الرسوب والتسرب، وأهميته وخلفيته وأبعاده

تتلخص إشكالية البحث في دراسة تأثير نوع المدارس ومستوى األهل الثقافي           :  الجانب الميداني  -ب

لمرحلة واالجتماعي واالقتصادي في التأخر الدراسي لدى طالب المراحل الثالث من الروضة إلى ا            

  : ويهدف هذا الجانب إلى القيام بالدراسة الميدانية من خالل ما يلي. المتوسطة

، االبتدائيـة ،  الروضـة ( أثر المستوى التعليمي لألهل على التأخر الدراسي لدى المراحل الثالث            -

   . )المتوسطة

، االبتدائيـة  ،الروضة( أثر مستوى األهل االقتصادي على التأخر الدراسي لدى المراحل الثالث            -

   . )المتوسطة

 . ما بين ذكور واإلناث   ) 19311(اقتصرت الدراسة في منطقة الزهراني في الجنوب اللبناني وتضم          

، والنتيجة كانت إن أهم أسباب التأخر الدراسي هي عدم توفير الجو االجتماعي المالئم لنمو القدرات              

إضافة إلـى ازديـاد عـدد       ،  ل األسرة وحاالت الفراق والطالق وسوء المعاملة أو التصرف من قب        

   . وقلة إشراف األهل على أبنائهم وبناتهم، األوالد

  

  ):1992(،  المعايطة:دراسة

كان هدف الدراسة مقارنة للخصائص الشخصية واالجتماعية بين الطلبـة المتفـوقين والمتـأخرين              

انت قائمـة مينـسوتا      في الصف العاشر األساسي في مدارس عمان األولى وأداة الدراسة ك           دراسياً

  . اإلرشادية المعربة والمعدلة للبيئة األردنية

  . من المتفوقين والمتأخرين تحصيلياً)  وإناثاًذكوراً (تلميذاً) 556(عينة الدراسة 

وبعد استخدام أسلوب التحليل التمييزي لمعرفة الخصائص الشخصية واالجتماعية لـدى المتفـوقين             

نتائج إلى أن المتفوقين من الجنسين يتميزون بالخـصائص التاليـة           أشارت ال ،  والمتأخرين تحصيلياً 

كما كشفت النتائج أن المتفوقين يتميـزون عـن         )  المزاج -٣،   االستقرار العاطفي  -٢،   القيادة -١(

 العالقـات   – العالقـات العائليـة      –االمتثـال   ( بالخصائص االجتماعية التاليـة      المتأخرين دراسياً 

  . )اقع التكيف للو–االجتماعية 
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  -: الدراسات األجنبية التي تناولت التأخر الدراسي٤,٤,٢

  

  . )Moore, 1997(،  موري:دراسة

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي في دراسة الحالة لثالثة موهوبين في مدارس ثانويـة مـن                

اء التالميذ   تم إجراء مقابالت مع آب     . وأنثى واحدة ،  اثنين منهم من الذكور   ،  عائالت متوسطة الدخل  

في الصفوف الدراسية لمعرفة الطريقة التي يتعاملون بها مـع األخـر       ) التالميذ(وكذلك تم متابعتهم    

وكذلك لتوضيح كيف أن الشخصية واألسرة واألسباب البيئية تساهم في إحـداث التـأخر              ،  الدراسي

ي للطالب الثالثة وفق ما     أشارت نتائج الدراسة إلى تشابه األحداث المتعلقة بالتأخر الدراس        . الدراسي

  : يلي

تميزت أسرة الطفل بمشكالت التفاهم وممارسات أبوية غير مرغوب فيهـا  ،  منذ الطفولة المبكرة 1-

  . وتفتقر إلى التوازن

تسبب االنتقال إلى مدرسة أخرى في حدوث شرخ في الصداقات زادت           ،   خالل المراهقة المبكرة   2-

  . من حدة مشاعرهم بالضغط والوحدة

   بيئة المدارس الثانوية غير المثيرة منعت الطالب من تشكيل إحساس قوي بالذات في المدرسة 3-

ولقد ركزت التقارير التي شملت عالمات التالميذ المتدنية انتباه اآلباء إلى تدني تحـصيل أبنـائهم                

ية تـداخل   وهكذا تفيدنا هذه النتائج بفهم أفضل عن كيف       ،  الدراسي مما عزز من هذا التأخر الدراسي      

   . العوامل في البيئة األسرية والمدرسية واألقران ومساهمتها في التأخر الدراسي للموهوبين

  

  . )Yu , Shirley Lynn , 1997(شيرلي لين ،  يا:دراسة

تناولت هذه األطروحة األدب التربوي وكذلك إجراء دراستين تجريبيتين إلثارة االهتمام بالمتأخرين            

بهدف تفسير تنـاقض قـدرة المتـأخرين        ،  يقات معينة على اإلدراك والدوافع     من خالل تطب   دراسياً

 .  لقدراتهم  عما هو متوقع منهم استناداً      مع إنجازهم حيث أن أداءهم األكاديمي هو أكثر سوءاً         دراسياً

التحول ،  قلة استعمال االستراتيجيات المعرفية   (تم استعراض مدركات عديدة في األدب التربوي منها         

وكذلك الفرضيات التحفيزية ونماذج سوء التكيف والعجز المكتسب وقـوة          ) التنظيم الذاتي ،  يالمعرف

التأثير الذاتي وهذا يساعد في التعرف على أسباب تقصير التالميذ وفهـم عـدم تحقيـق التالميـذ                  

  . لمستويات متكافئة مع إمكانياتهم

ى عالقة التنـافس الـذاتي واسـتخدام        وفيما يخص الدراستين التجريبيتين فقد تناولت الدراسة األول       

مدرسة متوسـطة وثانويـة     ) 66( في   اإلستراتيجية في وظيفة التذكر والتحصيل للمتأخرين دراسياً      

  . حيث تم تحديدهم بهدف مقارنتهم بغيرهم
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 والذين يواجهون مـشاكل فـي       أن المتأخرين دراسياً  ) ANOVA(أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي     

كما أظهر التالميذ الذين يواجهـون      ،  اتية معرفية أقل مما لدى التالميذ المقارنين      التعلم سجلوا قدرة ذ   

 واسـتعمال أقـل لطـرق    أمشكالت في التعلم قدرة اجتماعية وذاتية منخفضة إلى جانب أداء أسـو     

كما أظهـرت معـامالت االنحـدار أن نـوع          ،  البراعة في تمارين الذاكرة بالمقارنة مع المقارنين      

لمستخدم كان أفضل متنبئ ألداء المهمة في حين أن العرق لم يـساعد علـى التنبـؤ                 اإلستراتيجية ا 

) 603(تناولت الدراسة التجريبية الثانية عالقة الحوافز الذاتية المرتبطة بالتحـصيل ل            . بالتحصيل

حيث ،  تلميذ وتلميذة في الكيمياء الذين حصلوا على عالمات أقل خالل الفصل الدراسي من زمالئهم             

معامل االنحدار أن متغيري الدافعية والمعرفة ساعدا في تفسير االنجـاز األكـاديمي بغـض           أظهر  

  . النظر عن الجنس أو العرق

  

  ). ٢٠٠١(الواردة في سعيد  ) Kohen and Sarl,199( كوهين وسارل وآخرين :دراسة

 فـي   سـياً هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين الطالب العاديين والطالب المتـأخرين درا            

   متوسط أعمارهم تلميذاً) 76(تكونت عينة الدراسة من . في القدرات العقلية، االنجاز األكاديمي

. واختبار نسبة الـذكاء   ،  ولتحقيق ذلك استخدم اختبار التحصيل    ،  ريتبرم_سنة في منطقة بورن   ) 12(

نسب ذكاء منخفضة   أظهرت نتائج الدراسة أن التالميذ المتأخرين في التحصيل الدراسي ينتمون إلى            

   . أما التالميذ العاديون فينتمون إلى نسب ذكاء عالية ومتوسطة، ودون الوسط

  

  ). ٢٠٠١الواردة في غزال  ( )Carr, et.al, 1991( كار وآخرون :دراسة

  .  ثم التنبؤ باألداء األكاديمي والعاديين دراسياًهدفت الدراسة إلى المقارنة بين المتأخرين دراسياً

 . من العاديين في التحصيل الدراسـي ) 102(، من المتأخرين دراسياً) 98(ينة الدراسة من تكونت ع 

 –احترام الذات   -السمات المكتسبة   )  (الذكاء(اختبار القدرة العامة    : كانت أدوات الدراسة عبارة عن    

  . )الوعي بالقراءة والكتابة واألداء أثناء القراءة 

  -: ية توصلت الدراسة إلى النتائج التال

  تم التمييز بين العاديين والمتأخرين في مستوى التحصيل الدراسي على أساس متوسطات الفروق

) Medandifferences (     وكـذلك  ،  والوعي بأهمية القراءة  ،  فيما يتعلق بتوظيف الجهد واحترام الذات

لتحصيل العالقة بين    ل ةوقد وطدت المكانة الثابت   ،  تمت المقارنة بين أفراد العينة في إستراتيجية األداء       

 كان أفـراد    السمات المكتسبة والقدرة العقلية العامة وعلى النقيض من أفراد عينة المتأخرين دراسياً           

التـي  ،  العينة المتأخرون في تحصيلهم يربطون بين معرفتهم ومهاراتهم وبين معتقداتهم الموجهـة           

  .  األداءيتميزون بها فيما يتعلق بأهمية الجهد الذي يبذل في تحديد شكل
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 في تنمية   وقد تعرضت الدراسة إلى تفسير األسباب الكامنة وراء إخفاق العينة من المتأخرين دراسياً            

 فقـد   –وتطوير وإثراء النسق الوظيفي لما وراء العمليات المعرفية أو على األقل المستوى الجزئي              

  . تبين أن ذلك راجع لمعتقداتهم المكتسبة بشكل خاطئ وسالب

  

  ):Merrel,1991(، يلدراسة مير

هدفت الدراسة إلى معرفة االختالفات بين التالميذ ذوي العجز التعليمي وذوي التحصيل النمـوذجي              

 ووزعت على ثالث    تلميذاً) 120(تكونت عينة الدراسة من     . من حيث القدرات السلوكية االجتماعية    

والتالميـذ ذوي التحـصيل      لكل من التالميذ ذوي العجز التعليمـي         تلميذاً) 40(مجموعات بمعدل   

وكان التصنيف من قبل المعلمين وباسـتخدام مقيـاس         ،  المتدني والتالميذ ذوي التحصيل النموذجي    

)Walker Mc Connel (أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوي . للقدرة االجتماعية والتكيف المدرسي

ـ            درة االجتماعيـة والتكيـف     العجز التعليمي وذوي التحصيل المتدني لديهم مستويات أدنى فـي الق

إال أنه لم يكن هناك فوارق مهمة في التصنيفات بين الطلبـة ذوي             ،  السلوكي من الطلبة النموذجيين   

 النتائج فكرة أن العجز في المهـارات        تولقد عزز ،  العجز التعليمي والطلبة ذوي التحصيل المتدني     

 إذا كان العجز    ولكن ليس واضحاً  ،  ياالجتماعية تشكل صفة مهمة لمجتمع الطلبة ذوي العجز التعليم        

في السلوك االجتماعي يشكل صفة تفرق بين طلبة العجز التعليمي من الطلبة غير المعوقين والذين               

   .  لديهم تحصيل أكاديمي متدنهم أيضاً

  

  . )Lauri, Joil, Joan, 1990( لوري وجول وجون :دراسة

  .  التحصيلي لدى تالميذ المدرسة األساسيةقام لوري وآخرون بدراسة العوامل المرتبطة بالتأخر

هدفت الدراسة إلى تحديد الخصائص المرتبطة بكل من التحصيل الدراسي المـنخفض والتحـصيل              

 توصلت الدراسة إلى أن      في الصف السابع،   تلميذاً) 33(تكونت عينة الدراسة من     ،  الدراسي المرتفع 

النـضج  ،  الثقة بـالنفس  (لة إحصائية في    منخفضي التحصيل كانوا أقل من مرتفعي التحصيل وبدال       

  . دواالجتها، )التبصر الذاتي ( الدقة في إدراك ذواتهم ، القدرة على التركيز، االجتماعية، االنفعالي

  

 العالقة بين موقع الضبط والمستوى األكـاديمي  )Boos & Taylor, 1990(، بوس وتايلر: دراسة

تم اختيارهم من طلبة برامج المستويات      (. صف التاسع  من طلبة ال   طالباً) 267(في عينة مؤلفة من     

 ستركالند  –وذلك باستخدام الصورة المعدلة لمقياس تووكي       ،  )واألساسي،  والعام،  المتقدم،  األكاديمية

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن     ،  لقياس موقع الضبط عند األطفال واستبيان مسؤولية التحصيل العقلي        

 وأكثر مسؤولية داخلية عن فشلهم العقلي        داخلياً يمي المتقدم أكثر ضبطاً   طلبة برنامج المستوى األكاد   

  . والمستوى األساسي، األكاديمي من نظرائهم طلبة برنامج المستوى العام



 ٣٢

  ):Geoffrey, 1990(، يدراسة  جيوفر

وآداب اللغة تـم    ،  حول عالقة بعض متغيرات الشخصية في التحصيل الدراسي للرياضيات والقراءة         

طلب منهم اإلجابة عن اختبار هاودي للشخصية       ،   من الصفين الرابع والخامس    طالباً) 292(ار  اختي

 كما طلب منهم اإلجابة عن مقياس أوتس        . والموافقة،  والرغبة في التحصيل  ،  واالنفتاح نحو الخبرة  

 وقد تم قياس التحصيل بتطبيق ثالث اختبارات تحصيلية إضـافة إلـى           .  للذكاء Otis-Lannonلينون  

واالنفتاح نحو الخبرة   ،  وأظهرت النتائج أن الرغبة في التحصيل     ،  عالمات المعلم في المباحث الثالثة    

كمـا  ،  من التباين في التحـصيل    ) %60 -%40(قد اشتركا مع الذكاء في تفسير نسبة تتراوح بين          

 اختبـار    للتنبؤ بالتحصيل مع أو بدون     أظهرت أن لالنفتاح نحو الخبرة والرغبة في التحصيل قدرةً        

   .للذكاء

  

  ): Mufasoa, 1989(، دراسة مفسون

لدى تالميذ الـصف    ) الدراسي(هدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل المرتبطة بالتأخر التحصيلي          

  من طلبة السابع أن المتأخرين دراسـياً       طالباً) 23(حيث أظهرت نتائج الدراسة لعينة قوامها     ،  السابع

وأقل قدرة على التركيز على أكثـر       ،   من ناحية اجتماعية وانفعالية    وأقل نضجاً ،  هم أقل ثقة بأنفسهم   

أو مفهومهم حول أنفسهم وحول أعمالهم من       ،  وأقل دقة في تصوراتهم   ،  من موضوع في وقت واحد    

  . ذوي التحصيل العادي

  

  . )Bempeghat and Ginsburg, 1989(دراسة بيمبيغات وغينسبرغ 

وكذلك طبيعة المشكالت الـسلوكية     ،  لمرتبطة بالتأخر الدراسي  هدفت الدراسة إلى مراجعة العوامل ا     

وتناول البرامج والممارسات التي يبدو أنهـا ذات فعاليـة فـي زيـادة              ،  المرتبطة بالتأخر الدراسي  

  . التحسين المعرفي والتطور التربوي للتالميذ الذين يعانون من خطر الفشل الدراسي

 للخبـرة   يمكن أن يشكل مصدراً   ،  رسة أو المجتمع المحلي   أو المد ،  أظهرت نتائج الدراسة أن البيت    

مـن طلبـة    ) %30(خاصة أن هناك    ،  التربوية غير الكافية مما يساهم في حدوث التأخر الدراسي        

  . المدارس في الواليات المتحدة األمريكية على حافة الفشل الدراسي

  :ولقد بحثت الدراسة الفشل الدراسي من خالل المحكات التالية

  .  الفقر، العرق، خصائص البيت، المؤهل العلمي للوالدين، اللغة الفرعية للطالبحالة

  : أما المشكالت السلوكية للتالميذ الذين هم على حافة الفشل الدراسي فهي

   .توقيف الطالب عن المدرسة من قبل اإلدارة المدرسية، الرسوب في الصف، التغيب عن المدرسة

ها اليوم الدراسـي والـسنة      لمتمركزة في المدرسة والتي يطول ألجل     وتم بحث البرامج التعويضية ا    

  .الدراسية
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  : تعليق عام على الدراسات السابقة ٥,٢ 

  

لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في إلقاء الضوء على الجوانب التي تناولتها دراسته وهـي                  

، حيث كان الطـالع الباحـث       )سياًأثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى المتأخرين درا         (

  .على هذه الدراسات األثر الكبير في اختياره لمنهج وأدوات الدراسة الحالية

  

  :  الدراسات العربية١,٥,٢

  

معظم عينات دراسات تقدير الذات الواردة في الفصل الثاني كانت من طلبة المرحلة الثانوية، وعينة               

ألساسية، وفقط دراسة واحدة من الدراسات الـواردة فـي          الدراسة الحالية كانت من طلبة المرحلة ا      

الفصل الثاني في موضوع تقدير الذات أجريت على طلبة المرحلة اإلعدادية وهي دراسـة ساسـي                

، وما اختلف مع هذه الدراسة الحالية أن بعض الدراسات كانت من عينات مختلفـة مثـل                 )١٩٩٦(

  . نتها من طلبة الجامعات الفلسطينية، فقد أخذت عي)٢٠٠٠(دراسة عبد الحق والقدومي 

كانت العينة في الدراسات التي تناولت التأخر الدراسي في معظمها من طلبة المرحلـة األساسـية                

، في المرحلة الثانوية، كما خصصت دراسـة أبـو          )٢٠٠٣(واألساسية الدنيا، باستثناء دراسة أحمد      

، فقـد   )١٩٩٥(لغوث، أما دراسة الكاشـف    ، ألطفال المرحلة االبتدائية في وكالة ا      )١٩٩٩(مصطفى

  .كانت للمرحلتين األساسية والثانوية

أما فيما يتعلق بمتغير الجنس في دراسات تقدير الذات، ففي هذه الدراسة الحالية كانت عينة الدراسة                

، وكذلك الدراسات الواردة في موضوع تقدير الذات لمتغيـر الجـنس            )الذكور واإلناث (من الجنسين 

ناتها على الجنسين من الذكور واإلناث، ما عدا دراسة واحدة اقتـصرت عينتهـا علـى                اشتملت عي 

  .، وهي بذلك تختلف عن الدراسة الحالية)٢٠٠٠(الذكور فقط وهي دراسة الفحل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٤

  : الدراسات األجنبية٢,٥,٢

  

راحـل األساسـية   للدراسات المتعلقة بتقدير الذات كانت عينة الدراسة فيها من الطلبة في المبالنسبة  

، والتي كانت عينة دراستها مـن  )Maria,K. et al., 2000(العليا، باستثناء دراسة ماريا وآخرون

  ).سنة١٤(األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

بالنسبة للدراسات المتعلقة بالتأخر الدراسي كانت عينة الدراسة فيها من المراحل األساسية وتناولت             

والتي تناولت التحـصيل    ) Geoffrey,1990( ما عدا دراسة جيوفري،    التأخر الدراسي بشكل عام،   

ــي ــة(الدراس ــراءة، وآداب اللغ ــيات، الق ــة  )للرياض ــع دراس ــة م ــت الدراس ــا اختلف ، كم

  .، والتي تناولت دراسة الحالة لثالثة موهوبين في مدارس ثانوية)(Moore,1997موري

تعلقة بتقدير الذات تناولـت هـذا المتغيـر         أما بالنسبة لمتغير الجنس فمعظم الدراسات األجنبية الم       

 حيـث   ,Abouserie)١٩٩٥( ودراسة أبو صـيري،      ,Gorden)١٩٩٧(باستثناء دراسة جوردن،    

  .كانت عينة الدراستان من الذكور فقط
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  الفصل الثالث

                ______________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات
، وإجراءات تطبيق األدوات، وأدواتها، وعينتها، ومجتمعها،  لمنهج الدراسةيتناول هذا الفصل وصفاً

  . وكذلك التحليل اإلحصائي

  

  : منهج الدراسة1.3

استخدم المنهج التجريبي في الدراسة الحالية بهدف استقصاء فعالية برنامج إرشاد جمعي في تقـدير               

  . لصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت في االذات لدى المتأخرين دراسياً

  

  : مجتمع الدراسة2.3

في المـدارس الحكوميـة      تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي المتأخرين دراسياً         

  . ٢٠٠٨ -٢٠٠٧التابعة لمكتب التربية والتعليم في محافظة سلفيت في العام الدراسي 

  

  : عينة الدراسة3.3

حيث حددت المدارس التي تحتـوي      ،  ة بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة     اختيرت عينة الدراس  

وتم اختيار مدرستين   ،  مدرسة) ٣٦(وعدد هذه المدارس    ،  الصف التاسع األساسي ألغراض الدراسة    

حيث بلـغ   ،  وهما مدرسة ذكور ديراستيا الثانوية ومدرسة بنات ديراستيا الثانوية        ،  بالطريقة القصدية 

  وتراوحت أعمارهم بين،  وطالبة من طلبة الصف التاسعطالباً) ٥٠(نة عدد أفراد العي

  .من المتأخرين دراسياًسنة وتم توزيعهم في مجموعتين حسب الجنس ) ١٦-١٥ (

وقد اختار الباحث عينة الدراسة بناء على معدل الطالب التراكمي فـي الفـصل األول مـن العـام      

ع األخير من الصف التاسـع األساسـي للـذكور           بحيث تم اختيار اإلربا    ٢٠٠٨ -٢٠٠٧الدراسي  

  %. ٦٥واإلناث، وكان المعدل التراكمي ألفراد العينة من الجنسين أقل من 
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  : أدوات الدراسة3٤.

  :استخدم الباحث األدوات التالية لجمع البيانات الالزمة للدراسة

  

 مـن ،  اصة بكل طالب  غرافية الخ وللحصول على المعلومات الديم   :استمارة البيانات الشخصية    - 

  .    يث الجنسح

 استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس تقدير الذات الذي وضعه هيلمريتش            :مقياس تقدير الذات   -

  من جامعة تكساس بالواليات المتحـدة وذلـك    Helm Reich , Stapp and Ervinوستاب وايرفين 

 Texasويحمل هذا االختبـار اسـم   ، للتعرف على مستوى تقدير الذات لدى المراهقين والراشدين

Social Behavior Inventory (TSBI) عـادل عبـد اهللا محمـد عـام     .  وقام بترجمته وتعريبه د 

 -٧١(بينما بلـغ صـدق المحكمـين لـه          ،  )٠,٩٤(حيث بلغ معامل ثبات هذا االختبار       ،  )١٩٩١(

، تقدير الذات العام  عبارة ببعد واحد هو     ) ٣٢(يتكون المقياس من    ،  من آراء المتخصصين  %) ١٠٠

وتنطبق ،  وتنطبق إلى حد ما   ،  وال تنطبق كثيراً  ،  ال تنطبق إطالقاً  : أمام كل منها خمسة اختيارات هي     

 وتتمثل طريقة اإلجابة بأن يحدد المفحوص مـدى انطبـاق كـل             . وتنطبق تماماً ،  إلى درجة كبيرة  

ومفتاح . يتفق مع وجهة نظره   أمام العبارة تحت المستوى الذي      ) x(عبارة عليه وذلك بوضع إشارة      

عكس التدريج للفقرات السالبة    ،  )٥،  ٤،  ٣ ،٢،  ١( هو   بنداً) ٢٠(التصحيح للفقرات الموجبة وعددها   

الفقـرات  : أما بالنسبة لتوزيع الفقرات الموجبة والـسالبة فهـي كالتـالي          ،  بنداً) ١٢( عددها   والتي

ــة ، ٢٧، ٢٦، ٢١،٢٣، ٢٠ ،١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤: (الموجبـ

   . )٣٠،٣١، ٢٩، ٢٤، ٢٢، ١٥، ١٤، ٣، ٢، ١: (الفقرات السالبة. )٣٢

قام الباحث بالتأكد من صدق األداة بعرضها على عدد من المحكمـين مـن ذوي       :صدق األداة    -

وجامعـة القـدس    ،   من جامعة النجاح الوطنية    محكماً) ١٣(الخبرة واالختصاص حيث بلغ عددهم      

) ٣(وجامعة القدس، وأشار المحكمون بصالحية األداة للدراسة وصدقها، والملحق رقـم             ،المفتوحة

   . يبين أسماء المحكمين

 Cronbach(فـا  تم حساب معامل ثبات األداة باستخدام معادلة الثبات كرونبـاخ أل :ثبات األداة  -

Apha ( حيث بلغ معامل الثبات)٠,٨٤ .(  
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   )٢(لبرنامج اإلرشادي ملحق  ا-

  

يتضمن البرنامج اإلرشادي المستخدم فـي الدراسـة الحاليـة          : وصف البرنامج اإلرشادي  

، ومن أهـداف البرنـامج تنميـة المهـارات           على المهارات االجتماعية واالنفعالية    تدريباً

االجتماعية واالنفعالية للصف التاسع األساسي، باإلضافة إلى رفع مستوى تقدير الذات لدى            

راسياً من الصف التاسع األساسي، تم تطبيق البرنامج بشكل عشوائي مـن      عينة المتأخرين د  

 في عدد من مدارس الضفة الغربية ولكنهم لم يخرجوا بتوصـيات            نقبل المرشدين التربويي  

قبل البدء بتطبيق البرنامج قام الباحث بإعداد كافة األدوات والوسائل الالزمة           . عن البرنامج 

 بتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق البرنامج من حيـث تحديـد           لتطبيق البرنامج، قام الباحث   

 مكان انعقاد الجلسات، وقد اختار الباحث مكتبة مدرسة الذكور ألنه يتوفر فيها             ةالوقت وتهيئ 

اإلضاءة الالزمة وعدد كاف من المقاعد المريحة والهدوء الذي يشجع الطالب على الحوار             

 .  مكتبة مدرسة اإلناث لتوفر نفس الظروف فيهـا        والمناقشة مع الباحث، كما اختار الباحث     

حيـث  .  اإلرشادي الذي أعـده الباحـث  جوفيما يلي توضيح موجز لما احتوى عليه البرنام  

 وتقـسيم أعـضاء     احتوت الجلسة األولى علـى التعـارف      ،  جلسة) ١٢(يتضمن البرنامج   

تفاق على حق أي    المجموعة اإلرشادية إلى مجموعات صغيرة في بداية كل لقاء، كما تم اال           

عضو من أعضاء المجموعة اإلرشادية بالحرية ضمن األنظمة والقوانين المتفق عليها بـين             

المرشد وأعضاء المجموعة اإلرشادية كما أن العضو في المجموعة اإلرشادية ال يمتحن في             

كما . اللقاءات، وأخيراً من حق كل عضو من أعضاء المجموعة اإلرشادية الشعور باألمان           

وت الجلسة الثانية على عملية التهيئة للدخول في البرنامج، من إعطاء فكرة عامة حـول   احت

اإلرشاد الجمعي وأهم خصائص اإلرشاد الجمعي باعتباره أحد الطـرق اإلرشـادية التـي              

أشارت العديد من الدراسات إلى فعاليته في معالجة الكثير من المشكالت، مثل تدني تقـدير               

كما تضمنت الجلسة الثانية طرح فكرة التعاقد اإلرشادي، والتـي          الذات وضعف التحصيل،    

. توضح األهداف وااللتزامات المطلوبة من أعضاء المجموعة اإلرشادية بما فيهم الباحـث           

احتوت الجلسة الثالثة على مهارة من المهارات الحياتية وهـي االتـصال باإلضـافة إلـى                

ت الجلسة الرابعة على مهـارة أخـرى مـن          ،احتو)أنا إيجابي، وحاجتنا لالتصال   (تمرينين  

المهارات وهي توجيه النقد واستقباله، بحيث يتعرف أعضاء المجموعة اإلرشـادية علـى             

. كيفية توجيه النقد واستقباله وأهميته في حياتنا، باإلضافة إلى تمرين توجيه النقد واسـتقباله             

عضاء المجموعة اإلرشادية   احتوت الجلسة الخامسة على مهارة اتخاذ القرار بحيث يتعرف أ         

. على مفهوم وكيفية اتخاذ القرار، باإلضافة إلى تضمنها تمارين متعددة عن اتخـاذ القـرار      

احتوت الجلسة السادسة على مهارة أخرى وهي طلب الدعم والمـساعدة، باإلضـافة إلـى               



 ٣٨

تمـارين  تمرين البطاقات، أكثر المشاكل انتـشاراً حاليـاً، و        (التمارين الخاصة بهذه المهارة   

احتوت الجلسة السابعة على مهارة أخرى وهي الصراع وحل المـشكالت           ). أخرى متعددة 

احتـوت الجلـسة    . باإلضافة إلى تمارين أسلوب حل المشكالت وخطوات حل المـشكالت         

احتوت الجلـسة   . الثامنة على مهارة لعب األدوار حول التفاوض وصفات المفاوض الناجح         

 مهارة ضغط األقران وتأثير المجموعة على الفرد، باإلضافة         التاسعة والجلسة العاشرة على   

تمرين الصداقة، األسباب التي تجعل بعض المـراهقين        (إلى التمارين المتعددة لهذه المهارة    

يتبعون رفاقاً سيئين، كيف نساعد المراهق في االبتعاد عن رفاق السوء؟ احتـوت الجلـسة               

من حيث تحديد أهدافهم المـستقبلية، تحديـد        الحادية عشر على مهارة التخطيط للمستقبل،       

المهن المستقبلية، والتعرف على التحديات التي تعيق تحقيق أهدافهم، كما تـضمنت بعـض              

أما الجلسة األخيرة فقد خصصت لمراجعة ما تقدم من جلسات          . الشفافيات الخاصة بالمهارة  

  . البرنامج اإلرشادي ألعضاء المجموعة اإلرشادية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



 ٣٩

  

  

  الفصل الرابع

______________________________________________  

  ائج الدراسةنت:1.4

أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى المتـأخرين          : "إلى التعرف على  هدفت هذه الدراسة    

وبعد إجراء عمليات التحليـل اإلحـصائي       ". دراسياً في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت       

وتطبيـق  فقـرة،   ) ٣٢( أعدها الباحث مكونة مـن       استبانهالزمة وتطبيق إجراءات الدراسة على      ال

  :تم الحصول على النتائج التاليةالبرنامج اإلرشادي 

  :النتائج المتعلقة بمقياس تقدير الذات قبل تنفيذ البرنامج اإلرشادي لدى أفراد العينة -

 العينـة سابية لكل فقرة و الدرجة الكلية لـألداة عنـد            استخدم الباحث المتوسطات الح    إليجاد النتائج 

ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية اآلتية المعتمدة تربوياً          .يبين ذلك ) ١(والجدول  

  :والخاصة باالستجابة على الفقرات كاآلتي

  . فأكثر درجة أثر كبيرة جدا٤,٠٠ً -

  .درجة أثر كبيرة) ٣,٩٩-٣,٥٠من (-

  .درجة أثر متوسطة) ٣,٤٩-٣,٠٠من (-

  .درجة أثر قليلة) ٢,٩٩-%٢,٥٠من (-

  .درجة أثر قليلة جداً) ٢,٥٠أقل من (-

  

ألثر مقياس تقدير الذات لدى متوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية ال:1.4-

  نامج اإلرشاديتنفيذ البروبعد قبل  المتأخرين دراسياً في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت

  

    تنفيذ البرنامجبعد   قبل تنفيذ البرنامج

االنحراف   الفقرات  الرقم

  المعياري

متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  االستجابة

١  
من المحتمل أن ال أتحدث مع غيري من الناس حتى يبدأ 

  . هو الحديث معي
١,١٦  ١,٠٣  ٢,٩٢  ١,٢٧  

  ١,١٨  ٠,٩٨  ٢,٨٤  ١,١٤  . واقف االجتماعيةأتصف بأنني غير مبدع في الم  ٢



 ٤٠

٣  
من الصعب الدفاع عن وجهة نظري حينما أواجه بآراء 

  . الناس
١,٦٦  ١,١٨  ٢,٨٤  ١,١١  

  ١,٨٦  ٠,٨٠  ٣,٠٦  ١,٣٠  . أعتبر نفسي ذا شخصية قوية  ٤

٥  
عندما أعمل مع مجموعة فأنني أرغب في تحمل 

  . المسؤولية
٢,٧٦  ١,٠٧  ٢,٨٠  ١,٣٤  

  ٢,١٠  ٠,٩٣  ٢,٧٠  ١,٢٨  . ة بنفسيلدي ثقة عالي  ٦

  ٢,٨٦  ١,٠١  ٣,٠٢  ١,٣٣  .  ما أتوقع النجاح في األعمال التي أقوم بهاغالباً  ٧

  ١,٨٨  ٠,٩١  ٣,١٠  ١,١٤  . أشعر بالثقة من مظهري  ٨

  ٢,٤٦  ١,١٤  ٣,١٤  ١,٣٠  . أحب االختالط باآلخرين والتعامل معهم  ٩

  ٣,٢٠  ١,٣٢  ٣,٥٠  ١,٢٦  . يأشعر بالراحة كلما اقتربت من شخص له سلطة عل  ١٠

  ٢,٣٠  ٠,٩٥  ٣,٠٨  ١,٣٠  .  أثناء وجودي مع اآلخرينأجد متعةً  ١١

١٢  
أعمل باستمرار على تجنب المواجهات االجتماعية مع 

  . اآلخرين
٢,٥٨  ١,٢٣  ٣,٠٨  ١,٣٦  

١٣  
 عندما أكون في وسط مجموعة يصبح تفكيري مشوشاً

   ما وأريد أن أقول شيئاً
٣,٢٦  ١,٢٤  ٢,٨٤  ١,١٦  

١٤  
حينما أكون في مجموعة فأنني عادة أفعل ما يريده 

  . اآلخرون
١,٢٠  ١,١٦  ٣,٢٤  ١,١٥  

  ١,٠٨  ٠,٧٧  ٢,٩٠  ١,٢٤  . حينما أكون في مجموعة ال أقدم أية اقتراحات  ١٥

١٦  
حينما أختلف مع اآلخرين فان رأيي عادة هو الذي يؤخذ 

  به 
٢,٨٢  ١,١٥  ٣,٤٦  ١,١٨  

١٧  
ماعي في المواقف الجتاأشعر بالفخر من سلوكي 

  .  والمناسبات المتنوعة
٢,١٨  ٠,٩٦  ٣,٠٢  ١,٢٠  

  ٢,٥٦  ٠,٩٥  ٣,١٤  ١,١٤  .  أحاول باستمرار أن أسيطر على المواقف المختلفة  ١٨

  ٢,٥٤  ١,١٦  ٣,٣٤  ١,١٨  . أشعر بالسعادة دائماً  ١٩

  ٢,٧٠  ٠,٩٧  ٢,٩٢  ١,١٥  .  ينظر اآلخرون لي باحترام  ٢٠

٢١  
 مقدمة مجموعة كبيرة من أشعر بالسعادة لوجودي في

  . الناس
٢,٧٤  ١,١٣  ٣,٥٤  ١,٠٥  

  ١,٢٢  ١,٢٣  ٢,٦٢  ١,٢٥  .   اعتقد انه أفضل منيعندما أقابل شخصاً غريباً  ٢٢

  ٢,٣٨  ٠,٩٦  ٣,٤٨  ١,٢٩  .  باللقاءات االجتماعية ألنها تجمعني باآلخرينأجد متعةً  ٢٣

  ١,٤٤  ١,٢٤  ٢,٦٤  ١,٢٥  .  في أن أبدأ التحدث مع الغرباءأجد صعوبةً  ٢٤

٢٥  
من الطبيعي أن يؤخذ رأيي بعين االعتبار عند اتخاذ 

  اآلخرين للقرارات 
٢,٨٦  ١,٠٥  ٣,٣٤  ١,٠٨  

  ٢,٢٠  ١,٠٣  ٣,١٦  ١,٢٨  .  ةأصر على مواجهة اآلخرين بجرأ  ٢٦

  ٢,٥٨  ١,٢٣  ٣,٠٨  ١,٢٥  .  شعر باألمن واالطمئنان في المواقف االجتماعيةأ  ٢٧



 ٤١

  ٣,٢٦  ١,١٠  ٢,٧٨  ١,٠٩.   دع اآلخرين يهتمون بيأأن شعر أنني غير قادر على أ  ٢٨

٢٩  
أشعر أنني غير قادر على أن أدع اآلخرين يعاملوني 

  بلطف 
١,٣٠  ١,٠٥  ٢,٥٢  ١,١٢  

  ١,٨٢  ١,٠٨  ٢,٥٢  ١,٠٩  .   عن اآلخرين إلى درجة كبيرةالًوأفضل أال أكون مسئ  ٣٠

  ١,٥٢  ١,١٤  ٢,٨٤  ١,٣١. أصف نفسي بأنني متردد وغير قادر على اتخاذ أي قرار  ٣١

  ٢,٢٦  ١,٠٦  ٢,٩٠  ١,٢١  .  ثقتي عالية بمقدرتي أو كفاءتي االجتماعية  ٣٢

  ٢,٨٩  ٠,٣٠  ٢,٨٣  ٠,٥٨   لجميع فقرات األداةالدرجة الكلية

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة * 

  

هي فقرات سلبية تم عكـس      ) ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٤،  ٢٢،  ١٥،  ١٤،  ٣،  ٢،  ١(مع العلم أن الفقرات     

أثر مقياس تقدير الذات لدى المتأخرين دراسـياً        الترميز بها عند التحليل اإلحصائي، أما فيما يتعلق ب        

يظهر مـن الجـدول     ف قبل تنفيذ البرنامج اإلرشادي    في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت      

ة عليها   متوسط االستجاب  تراوح، و )٢١،  ١٠ (اتعلى الفقر كبيرة  أن متوسط االستجابة    ) ١(السابق  

، ١١،  ٩،  ٨،  ٧،  ٤ (اتعلـى الفقـر   االستجابة متوسطة   وكانت   ).٣,٥٤-٣,٥(بين   العينةمن قبل   

 متوسط االستجابة عليها مـن قبـل        تراوح، و )٢٧،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٣،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٤،  ١٢

، ٢٠،  ١٥،  ١٣،  ٦،  ٥،  ٣،  ٢،  ١ (اتعلى الفقر االستجابة قليلة   وكانت  ). ٣,٤٨-٣,٠٢(بين   العينة

-٢,٥٢(بين   العينة متوسط االستجابة عليها من قبل       تراوح، و )٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٤ ،٢٢

نامج اإلرشادي   لجميع فقرات األداة قبل تنفيذ البر      وكانت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية     ). ٢,٩٢

  ).٢,٨٣(قليلة وبلغت 

لصف التاسـع األساسـي فـي       أثر مقياس تقدير الذات لدى المتأخرين دراسياً في ا        أما فيما يتعلق ب   

أن متوسط االسـتجابة    ) ١(الجدول السابق    يظهر من ف  تنفيذ البرنامج اإلرشادي   بعد محافظة سلفيت 

بـين   العينـة  متوسط االستجابة عليها مـن قبـل         تراوح، و )٢٨،  ١٣،  ١٠ (اتعلى الفقر متوسطة  

، ٢٠،  ١٩،  ١٨ ،١٦،  ١٢،  ١١،  ٧،  ٥ (اتعلى الفقر االستجابة قليلة   وكانت  ). %٣,٢٦-%٣,٢٠(

وكانـت  ). ٢,٩٠-٢,٥٤(بين  العينة متوسط االستجابة عليها من قبل تراوح، و)٣٢، ٢٧،  ٢٥،  ٢١

، ٢٩ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،١٧ ،١٥،  ١٤ ،٩،  ٨،  ٦،  ٣،  ٢،  ١ (اتعلى الفقر  جداً   االستجابة قليلةً 

  ).٢,٤٦-١,٠٨(بين  العينة متوسط االستجابة عليها من قبل تراوح، و)٣٢ ،٣١، ٣٠

نامج اإلرشـادي قليلـة      تنفيذ البر  بعد لجميع فقرات األداة     انت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية     وك

وهذه النسبة تظهر تحسناً طفيفاً في تقدير الذات لدى الطلبة بعد تطبيـق البرنـامج            ).٢,٨٩(وبلغت  

نفيـذ البرنـامج    اإلرشادي الجمعي عليهم، بعد مقارنتها مع نسبة الدرجة الكلية لمقياس الذات قبل ت            

  .السابق) ١(كما يظهر من الجدول ) ٢,٨٣(إلرشادي الجمعي والتي بلغت ا



 ٤٢

  : والذي نصه ما يليالسؤال األولالنتائج المتعلقة ب -

المتـأخرين  والطالبـات    ما أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى مجموعـة الطـالب              

  دراسياً؟

               متوسطات الحسابية لكل فقرة وعلى الدرجة الكليـة لـألداة           لإلجابة على السؤال استخدم الباحث ال      

  .يبين ذلك) 2( والجدول الطالب والطالباتند ع

ألثر برنامج إرشادي جمعـي فـي       متوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية        ال:2.4

 في الصف التاسع األساسي في محافظة       المتأخرين دراسياً واإلناث  تقدير الذات لدى الطالب الذكور      

   . بعد تنفيذ البرنامج اإلرشاديسلفيت

  
  اإلناث  الذكور

االنحراف   الفقرات  الرقم

  المعياري

متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  االستجابة

١  
دث مع غيري من الناس حتى يبدأ هو من المحتمل أن ال أتح

  . الحديث معي
١,١٢  ٠,٩٢  ٣,٨٠  ١,١٥  

  ٠,٩٦  ٠,٧٣  ٣,٦٠  ١,١٥  . أتصف بأنني غير مبدع في المواقف االجتماعية  ٢

  ١,٤٨  ١,١٢  ٣,١٦  ١,٢٤  . من الصعب الدفاع عن وجهة نظري حينما أواجه بآراء الناس  ٣

  ١,٩٦  ٠,٧٨  ١,٧٦  ٠,٨٣  . أعتبر نفسي ذا شخصية قوية  ٤

  ٣,٠٠  ٠,٩٥  ٢,٥٢  ١,١٥  عندما أعمل مع مجموعة فأنني أرغب في تحمل المسؤولية   ٥

  ٢,٠٤  ٠,٨٤  ٢,١٦  ١,٠٢  . لدي ثقة عالية بنفسي  ٦

  ٢,٦٤  ٠,٨٦  ٣,٠٨  ١,١١  .  ما أتوقع النجاح في األعمال التي أقوم بهاغالباً  ٧

  ١,٩٢  ٠,٨١  ١,٨٤  ١,٠٢  . أشعر بالثقة من مظهري  ٨

  ٢,٦٤  ٠,٩٥  ٢,٢٨  ١,٣٠  . أحب االختالط باآلخرين والتعامل معهم  ٩

  ٣,١٦  ١,٢١  ٣,٢٤  ١,٤٥  . ة كلما اقتربت من شخص له سلطة عليأشعر بالراح  ١٠

  ٢,٤٨  ٠,٨٢  ٢,١٢  ١,٠٥  . أجد متعة أثناء وجودي مع اآلخرين  ١١

  ٢,٦٨  ١,٠٦  ٢,٤٨  ١,٣٨  . أعمل باستمرار على تجنب المواجهات االجتماعية مع اآلخرين  ١٢

١٣  
 عندما أكون في وسط مجموعة وأريد أن يصبح تفكيري مشوشاً

   ما شيئاًأقول 
٣,٥٦  ١,٠٠  ٢,٩٦  ١,٣٩  

  ١,٠٨  ٠,٩٩  ٣,٦٨  ١,٣١  . حينما أكون في مجموعة فأنني عادة أفعل ما يريده اآلخرون  ١٤

  ١,٢٠  ٠,٧٠  ٤,٠٤  ٠,٨٤  . حينما أكون في مجموعة ال أقدم أية اقتراحات  ١٥

  ٣,١٢  ٠,٨٣  ٢,٥٢  ١,٣٥  حينما أختلف مع اآلخرين فان رأيي عادة هو الذي يؤخذ به   ١٦

١٧  
الجتماعي في المواقف والمناسبات اأشعر بالفخر من سلوكي 

   . المتنوعة
٢,٣٢  ٠,٩٨  ٢,٠٤  ٠,٩٣  

  ٢,٨٨  ٠,٧٢  ٢,٢٤  ١,٠٥   . أحاول باستمرار أن أسيطر على المواقف المختلفة  ١٨



 ٤٣

  ٢,٦٤  ٠,٩٩  ٢,٤٤  ١,٣٢  . أشعر بالسعادة دائماً  ١٩

  ٢,٥٢  ١,٠٠  ٢,٠٨  ٠,٩٠   . ينظر اآلخرون لي باحترام  ٢٠

  ٢,٨٠  ١,١١  ٢,٦٨  ١,١٨  . أشعر بالسعادة لوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من الناس  ٢١

  ١,١٦  ١,١٠  ٣,٧٢  ١,٣٦   . نه أفضل منيأ اعتقد عندما أقابل شخصاً غريباً  ٢٢

  ٢,٤٨  ٠,٨٢  ٢,٢٨  ١,١٠  . أجد متعة باللقاءات االجتماعية ألنها تجمعني باآلخرين  ٢٣

  ٣,٤٨  ١,٢٢  ٣,٦٤  ١,٢٨  . لتحدث مع الغرباءأجد صعوبة في أن أبدأ ا  ٢٤

٢٥  
من الطبيعي أن يؤخذ رأيي بعين االعتبار عند اتخاذ اآلخرين 

  للقرارات 
٣,٠٠  ٠,٧٦  ٢,٧٢  ١,٢٧  

  ٢,٥٢  ١,٠٠  ١,٨٨  ٠,٩٧   . ةأصر على مواجهة اآلخرين بجرأ  ٢٦

  ٢,٤٤  ١,٠٠  ٢,٧٢  ١,٤٢   . شعر باألمن واالطمئنان في المواقف االجتماعيةأ  ٢٧

  ٣,٤٨  ١,٠٠  ٣,٠٤  ١,١٧    . شعر أنني غير قادر على أن ادع اآلخرين يهتمون بيأ  ٢٨

  ١,٢٠  ٠,٨٦  ٣,٦٠  ١,٢٢  أشعر أنني غير قادر على أن أدع اآلخرين يعاملوني بلطف   ٢٩

  ١,٨٨  ٠,٩٢  ٣,٢٤  ١,٢٣   .  عن اآلخرين إلى درجة كبيرةالًوأفضل أال أكون مسئ  ٣٠

  ١,٨٤  ١,٠٢  ٣,٨٠  ١,١٩  . ير قادر على اتخاذ أي قرارأصف نفسي بأنني متردد وغ  ٣١

  ٢,٤٤  ٠,٩١  ٢,٠٨  ١,١٨   . ثقتي عالية بمقدرتي أو كفاءتي االجتماعية  ٣٢

  ٣,١٠  ٠,١٦  ٢,٦٨  ٠,٢١   لجميع فقرات األداةالدرجة الكلية

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة * 

هي فقرات سلبية تم عكـس      ) ٣١،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٤،  ٢٢،  ١٥،  ١٤،  ٣،  ٢،  ١(مع العلم أن الفقرات     

  .الترميز بها عند التحليل اإلحصائي

  

  : الثاني والذي نصه ما يليلالنتائج المتعلقة بالسؤا

  ما أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى مجموعة الطالب المتأخرين دراسياً؟

 بلـغ ، و  فقـط  )١٥ (ةى الفقـر  عل جداً   كبيرةًأن متوسط االستجابة    ) ٢,٤(يظهر من الجدول السابق     

، ١٤،  ٢،  ١ (اتعلى الفقر االستجابة كبيرة   وكانت   ).٤,٠٤( العينةمتوسط االستجابة عليها من قبل      

وكانـت  ). ٣,٨٠-٣,٦٠(بين  العينة متوسط االستجابة عليها من قبل تراوح، و)٣١، ٢٩،  ٢٤،  ٢٢

ط االستجابة عليها من قبل      متوس تراوح، و )٣٠،  ٢٨،  ١٠،  ٧،  ٣ (اتعلى الفقر االستجابة متوسطة   

، )٢٧،  ٢٥،  ٢١،  ١٦،  ١٣،  ٥ (اتعلى الفقـر  االستجابة قليلة   وكانت   ).٣,٢٤-٣,٠٤(بين   العينة

االستجابة قليلـة جـداً     وكانت  ). ٢,٩٦-٢,٥٢(بين   العينة متوسط االستجابة عليها من قبل       تراوحو

 متوسـط   تـراوح  و ،)٣٢،  ٢٦،  ٢٣،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٦،  ٤ (اتعلى الفقر 

 وكانت نسبة االستجابة علـى الدرجـة الكليـة    ).٢,٤٨-١,٧٦(بين   العينةاالستجابة عليها من قبل     

لجميع فقرات األداة ألثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى الطالب الـذكور المتـأخرين                

  ).٢,٦٦(قليلة وبلغت  دراسياً في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت



 ٤٤

  

  :نتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصهال

  ما أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى مجموعة الطالبات المتأخرات دراسياً؟

 متوسـط   بلغ، و  فقط )١٣ (ةعلى الفقر كبيرة  أن متوسط االستجابة    ) ٢,٤(يظهر من الجدول السابق      

، ١٦،  ١٠،  ٥ (اتعلـى الفقـر   جابة متوسطة   االستوكانت  ). ٣,٥٦( العينةاالستجابة عليها من قبل     

االسـتجابة  وكانت   ).٣,٤٨-٣,٠٠(بين   العينة متوسط االستجابة عليها من قبل       تراوح، و )٢٨،  ٢٥

 متوسط االستجابة عليها مـن      تراوح، و )٢٦،  ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٢،  ٩،  ٧ (اتعلى الفقر قليلة  

، ٨،  ٦،  ٤،  ٣،  ٢،  ١ (اتعلـى الفقـر    االستجابة قليلة جداً  وكانت  ). ٢,٨٨-٢,٥٢(بين   العينةقبل  

 متوسط االستجابة عليهـا     تراوح، و )٣٢ ،٣١،  ٣٠،  ٢٩ ،٢٧ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،١٧ ،١٥،  ١٤ ،١١

 لجميع فقـرات األداة     وكانت نسبة االستجابة على الدرجة الكلية     ).٢,٤٨-٠,٩٦(بين   العينةمن قبل   

خرات دراسياً في الـصف التاسـع       ألثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى الطالبات المتأ         

تقـدير الـذات لـدى       ويظهر من النتائج أن    ).٣,١(متوسطة وبلغت    األساسي في محافظة سلفيت   

قد تحسن بعد تنفيـذ البرنـامج اإلرشـادي          الطالبات المتأخرات دراسياً في الصف التاسع األساسي      

  .الجمعي أفضل من الذكور

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : "تنص الفرضية األولى على اآلتي و

)α ≥ في تقدير الذات قبل البرنامج اإلرشادي وبعده)٠,٠٥."  

قبـل   لداللـة الفـروق      ةلمجموع) t-test Paired( استخدم الباحث اختبار     ألولىلفحص الفرضية ا  

  ). ٤,٥) (٤,٤(، )٣,٤(ول اوضحه الجدتكما . البرنامج وبعده

  

   عند الذكورقبل البرنامج وبعده لداللة الفروق ةلمجموع) t-test Paired(ائج اختبار نت: ٣,٤

  
  )ذكور (بعد البرنامج  )ذكور (قبل البرنامج

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجة 

  الحرية
الدرجة   *الداللة  )ت(

  الكلية لألداة
٠,٠٠٣  ٣,٢٦  ٢٤  ٠,٣٣  ٣,٥٩  ٠,٥٢  ٣,١٩  

  

  .)٠,٠٥ ≤ α(دال إحصائياً عند مستوى * 

  



 ٤٥

 )٠,٠٥ ≤ α(السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ) ٣,٤(يتضح من الجدول    

، ولصالح مقياس الذات بعـد البرنـامج         عند الذكور  في تقدير الذات قبل البرنامج اإلرشادي وبعده      

قد تأثروا بالبرنامج اإلرشادي المستخدم بشكل إيجابي        من الذكور بمعنى أن أفراد العينة     . اإلرشادي

 فعاليـة وأهميـة هـذا       يشير إلـى  مما أثّر على استجاباتهم على مقياس الذات بعد البرنامج، وهذا           

  .في هذه الدراسةالذكور  لعينة بالنسبة األولى الفرضية  رفضوبالتالي فقد تم. البرنامج

  

  قبل البرنامج وبعده لداللة الفروق ةجموعلم) t-test Paired(ائج اختبار نت: ٤,٤
  )إناث (بعد البرنامج  )إناث (قبل البرنامج

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجة 

  الحرية
الدرجة   *الداللة  )ت(

  الكلية لألداة
٠,٠٠٠  ١١,٥٤  ٢٤  ٠,٢٠  ٣,٤٩  ٠,٣٨  ٢,٤٦  

  .)٠,٠٥ ≤ α(دال إحصائياً عند مستوى * 

  

 )٠,٠٥ ≤ α(السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ) ٤,٤(يتضح من الجدول    

، ولصالح مقياس الـذات بعـد البرنـامج          عند اإلناث  في تقدير الذات قبل البرنامج اإلرشادي وبعده      

ل إيجـابي    بالبرنامج اإلرشادي المستخدم بشك    من اإلناث قد تأثرن   بمعنى أن أفراد العينة     . اإلرشادي

 فعاليـة وأهميـة هـذا       يشير إلـى   على مقياس الذات بعد البرنامج، وهذا        مما أثّر على استجاباتهن   

  .في هذه الدراسةاإلناث  لعينة بالنسبة األولى الفرضية  رفضوبالتالي فقد تم. البرنامج

  

 الذكور  عندقبل البرنامج وبعده لداللة الفروق ةلمجموع) t-test Paired(ائج اختبار نت: ٥,٤

  واإلناث 
  بعد البرنامج  قبل البرنامج

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجة 

  الحرية
الدرجة   *الداللة  )ت(

  الكلية لألداة
٠,٠٠٠  ٨,١٧  ٤٩  ٠,٣٠  ٣,٥٤  ٠,٥٨  ٢,٨٣*  

  .)٠,٠٥ ≤ α(دال إحصائياً عند مستوى * 

  

 )٠,٠٥ ≤ α(ئية عند مستوى الداللة     السابق وجود فروق ذات داللة إحصا     ) ٥,٤(يتضح من الجدول    

، ولصالح مقيـاس الـذات بعـد         عند الذكور واإلناث   في تقدير الذات قبل البرنامج اإلرشادي وبعده      

 بمعنى أن أفراد العينة قد تأثروا بالبرنامج اإلرشادي المستخدم بشكل إيجـابي             ،البرنامج اإلرشادي 

 فعاليـة وأهميـة هـذا       يشير إلـى  برنامج، وهذا   مما أثّر على استجاباتهم على مقياس الذات بعد ال        

  . في هذه الدراسةللعينة بالنسبة األولى الفرضية  رفضوبالتالي فقد تم. البرنامج



 ٤٦

  

  :ثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال -

  )٠,٠٥ ≤ α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: " على اآلتيثانية الفرضية الوتنص

  ".عزى للجنسفي تقدير الذات ت 

على  لداللة الفروق  مستقلتينلمجموعتين) t-test( استخدم الباحث اختبار لثانيةلفحص الفرضية ا

  ).٦,٤(كما يوضحه الجدول . الدرجة الكلية ألداة الدراسة

  

  على الدرجة الكلية ألداة الدراسة لداللة الفروق  مستقلتينلمجموعتين) t-test(ائج اختبار نت6.4:
  ذكر  أنثى

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجة 

  الحرية
الدرجة   *الداللة  )ت(

  ية لألداةالكل
٠,٠٠٠  ٥,١٣  ٤٨  ٠,٢١  ٢,٩٨  ٠,٣٤  ٣,٣٩*  

  .)٠,٠٥ ≤ α(دال إحصائياً عند مستوى * 

  

 )٠,٠٥ ≤ α(السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ) ٦,٤(يتضح من الجدول    

 ن قـد تـأثر    اإلنـاث بمعنـى أن    . اإلناثات تعزى للجنس، ولصالح أفراد العينة من        في تقدير الذ  

 علـى   ن حسب استجاباته  ن لذاته نبالبرنامج اإلرشادي المستخدم بشكل إيجابي مما أثّر على تقديره        

 أكثر مـن     لإلناث  فعالية وأهمية هذا البرنامج بالنسبة     يشير إلى ، وهذا   الذكورمقياس الذات أكثر من     

  . في هذه الدراسةللعينة بالنسبة الثانية الفرضية  رفضوبالتالي فقد تم. الذكور

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧

  

  

  

   _____________________________________________الفصل الخامس

   مناقشة النتائج 1.5

  . ألسئلتها وفرضياتها، ومن ثم عرض التوصياتيتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وفقاً

  

 لنتائج المتعلقة بمقياس تقدير الذات قبل تنفيذ البرنامج اإلرشادي لدى أفـراد العينـة             مناقشة ا  -

  :المتأخرين دراسياً

 يتبين أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لالستبانة بلغ          خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة،      من

أخرين دراسياً في الصف التاسع     أثر مقياس تقدير الذات لدى المت     ، وهذه القيمة تشير إلى أن       )٢,٨٣(

 اختلفت هذه النتيجـة مـع       ).قليالً(  كان   قبل تنفيذ البرنامج اإلرشادي    األساسي في محافظة سلفيت   

والتي أظهرت أن درجة تقدير الذات إيجابية، حيث بلغ المتوسط          ) ٢٠٠(دراسة عبد الحق والقدومي     

والتي تـنص علـى     ) ٢١(ن الفقرة   ومن الجدير بالذكر أ    درجة،   ٦٠من أصل   ) ٣٤,١٦(الحسابي  

 قد جاءت في المرتبـة األولـى بمتوسـط          )أشعر بالسعادة لوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من الناس        (

أشعر أنني غير قادر علـى      (والتي تنص على    ) ٢٩(، وجاءت الفقرتان    )كبير(وبإسهام  ) ٣,٥٤(حسابي  

 عن اآلخرين إلى درجة     الًوفضل أال أكون مسئ   أ(والتي تنص على    ) ٣٠( و ،)أن أدع اآلخرين يعاملوني بلطف      

  ).٢,٥٢(وبمتوسط حسابي بلغ ) قليل(في المرتبة األخيرة وحصلتا على إسهام   ).كبيرة

  : ويعزو الباحث ذلك إلى اآلتي

 يعانون من تدني تقدير الذات وبالتالي فإن استجاباتهم ستكون قليلة وهذا أن الطلبة المتأخرين دراسياً

  . ه الدراسةما أشارت إلي

والتي أظهرت أن درجة تقدير الذات ، )٢٠٠٠(اختلفت هذه النتيجة مع دراسة عبد الحق والقدومي 

  . درجة ) ٦٠( من أصل ) ٣٤,١٦(حيث بلغ المتوسط الحسابي ، ايجابية

  

  

  

  



 ٤٨

 ما أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى أفراد العينة: مناقشة نتائج السؤال األول -

  ؟خرين دراسياًالمتأ

 يتبين أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لالستبانة بلغ          خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة،      من

أثر مقياس تقدير الذات لدى المتأخرين دراسـياً فـي الـصف            ، وهذه القيمة تشير إلى أن       ) ٢,٨٩(

ومن الجدير بالـذكر    ). قليالً ( كان بعد تنفيذ البرنامج اإلرشادي    التاسع األساسي في محافظة سلفيت    

 قد جاءت في المرتبة     ).حينما أكون في مجموعة ال أقدم أية اقتراحـات        (والتي تنص على    ) ١٥(أن الفقرة   

أعتبر نفسي  (والتي تنص على    ) ٤(، وجاءت الفقرة    )كبير(وبإسهام  ) ٣,٩٢(األولى بمتوسط حسابي    

وبمتوسـط حـسابي بلـغ      ) قليل جـداً  (ام  في المرتبة األخيرة وحصلت على إسه     .) ذا شخصية قوية  

)١,٨٦.(  

إن أفراد العينة كانوا في وضع اختبـار ودراسـة وبالتـالي فـإن              : ويعزو الباحث ذلك إلى اآلتي    

استجاباتهم لفقرات المقياس لن تكون دقيقة فيما لو كانوا في غير هذا الوضع، ويتبـين ذلـك مـن                   

هذه النتيجة لم يعثر    ) ١٥،  ٤(اتضحت في الفقرتين    تي  التناقض الموجود في إجابات أفراد العينة وال      

  . الباحث على ما يساندها أو يناقضها من نتائج الدراسات السابقة

  

ما أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الـذات لـدى مجموعـة             : السؤال الثاني  مناقشة نتائج  -

   المتأخرين دراسياً؟ الذكورالطالب

 لـدى  يتبين أن المتوسط الحـسابي للدرجـة الكليـة           الدراسة، خالل النتائج التي توصلت إليها       من

أثـر مقيـاس    ، وهذه القيمة تشير إلى أن       ) ٢,٦٨( بلغ    المتأخرين دراسياً   الذكور مجموعة الطالب 

بعد تنفيذ   تقدير الذات لدى الطالب المتأخرين دراسياً في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت            

 من المحتمل (والتي تنص على    ) ١(ومن الجدير بالذكر أن الفقرة      ). قليالً(  كان   البرنامج اإلرشادي 

 قد جاءت فـي المرتبـة األولـى         .) ال أتحدث مع غيري من الناس حتى يبدأ هو الحديث معي          أن  

 أعتبـر نفـسي ذا    (والتي تنص على    ) ٤(، وجاءت الفقرة    )كبير(وبإسهام  ) ٣,٨٠(بمتوسط حسابي   

  ).١,٧٦(وبمتوسط حسابي بلغ ) قليل جداً(ة وحصلت على إسهام  في المرتبة األخير).شخصية قوية

 للدراسة وبالتالي فإن     كان خاضعاً  إن وضع الطلبة المتأخرين دراسياً    : ويعزو الباحث ذلك إلى اآلتي    

اإلنسان الذي يتعرض ألي مالحظات أو دراسة من هذا النوع فإنه لن يـستجيب بالـشكل الكامـل                  

كمـا أن أثـر     ،  ء الطلبة المحرج باعتبارهم متـأخرين دراسـياً        في وضع هؤال   للدراسة وخصوصاً 

وأما بالنسبة  ،   ألن الذكور كان تعاونهم قليل في تنفيذ فعاليات البرنامج         البرنامج بعد التنفيذ كان قليالً    

بحيث يؤكد ذلك مبالغة الطلبة     ) ٣,٨٠(والتي جاءت في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي        ) ١(للفقرة  

والتـي  ) ٤(ونالحظ عدم االتساق في اإلجابات لدى في نتيجة الفقرة          ،  ه الصفة لديهم  بعدم وجود هذ  

  . )١,٧٦( وبمتوسط حسابي كان اإلسهام بها قليل جداً



 ٤٩

  .هذه النتيجة لم يعثر الباحث على ما يساندها أو يناقضها من نتائج الدراسات السابقة

جمعي في تقدير الـذات لـدى مجموعـة     ما أثر برنامج إرشادي     : السؤال الثالث  مناقشة نتائج  -

  الطالبات المتأخرات دراسياً؟

 لـدى  يتبين أن المتوسط الحـسابي للدرجـة الكليـة            خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة،      من

أثـر مقيـاس    وبنسبة ، وهذه القيمة تشير إلى أن        ) ٣,١٠( بلغ   مجموعة الطالبات المتأخرات دراسياً   

بعـد    المتأخرات دراسياً في الصف التاسع األساسي في محافظة سـلفيت          تقدير الذات لدى الطالبات   

 مـن (والتي تنص على    ) ١(ومن الجدير بالذكر أن الفقرة      ). متوسطاً( كان   تنفيذ البرنامج اإلرشادي  

 قد جاءت فـي المرتبـة        ).المحتمل أن ال أتحدث مع غيري من الناس حتى يبدأ هو الحديث معي            

 .) أشعر بالثقة من مظهري   (والتي تنص على    ) ٨(، وجاءت الفقرة    ) ٤,٠٤(األولى بمتوسط حسابي    

  ).١,٩٨(وبمتوسط حسابي بلغ ) قليل جداً(في المرتبة األخيرة وحصلت على إسهام 

  في تقدير الذات لدى الطالبات بحيث كـان تحـسناً          أن هناك تحسناً  : ويعزو الباحث ذلك إلى اآلتي    

 لتعاون اإلناث فـي تنفيـذ       ذي طرأ لدى الذكور وهذا عائداً      أي بدرجة أكبر من التحسن ال      متوسطاً

   . لدى الباحث أثناء تنفيذ البرنامجالبرنامج أكثر من الذكور حيث كان واضحاً

والتي أشارت نتائجها إلى أن الذكور أعلى       ) Burnet,1994(مع دراسة بيرنت     النتيجة   اختلفت هذه 

  . درجة من اإلناث في تقدير الذات 

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة  -

 )٠,٠٥ ≤ α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       : "وتنص الفرضية األولى على اآلتي    

  ".في تقدير الذات قبل البرنامج اإلرشادي وبعده

فـي تقـدير    )٠,٠٥ ≤ α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      وقد أظهرت النتائج    

، ولصالح مقياس الذات بعد البرنـامج اإلرشـادي وبمتوسـط            البرنامج اإلرشادي وبعده   الذات قبل 

بمعنى أن أفراد العينة قـد تـأثروا        ). ٢,٨٣(، بينما المتوسط الحسابي قبل البرنامج       )٣,٥٤(حسابي  

بالبرنامج اإلرشادي المستخدم بشكل إيجابي مما أثّر على استجاباتهم علـى مقيـاس الـذات بعـد                 

  .  فعالية وأهمية هذا البرنامج يشير إلى، وهذاالبرنامج

إن تعرض أفراد العينة للبرنامج اإلرشادي زاد من تقديرهم لذاتهم وبالتالي           : ويعزو الباحث ذلك إلى   

  فقد أثبت البرنامج اإلرشادي نجاعته في رفع مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة 

  . اندها أو يناقضها من نتائج الدراسات السابقةهذه النتيجة لم يعثر الباحث على ما يس

  

  

  



 ٥٠

  

  :ثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية المناقشة  -

 )٠,٠٥ ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           : " على اآلتي  ثانيةوتنص الفرضية ال  

  ".في تقدير الذات تعزى للجنس

في تقدير الـذات    )٠,٠٥ ≤ α(وى الداللة   وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست       أظهرت النتائج 

، بينما المتوسط الحـسابي     )٣,٣٩( وبمتوسط حسابي    اإلناث، ولصالح أفراد العينة من      تعزى للجنس 

 بالبرنامج اإلرشادي المستخدم بشكل إيجابي مما أثّر        ن قد تأثر  اإلناثبمعنى أن   ). ٢,٩٨( بلغ   للذكور

 فعاليـة   يشير إلى ، وهذا   الذكورياس الذات أكثر من      على مق  ن حسب استجاباته  ن لذاته نعلى تقديره 

  .الذكور أكثر من لإلناثوأهمية هذا البرنامج بالنسبة 

والتي كان من نتائجها أن اإلناث لديهن تقـدير ذات          ) ١٩٩٥(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة حليحل       

دراسـته أن  حيث أشـار فـي   )١٩٩٥، حليحل( الدراسة مع دراسة أعلى من الذكور، واتفقت نتائج  

، اختلفت هذه النتيجـة مـع دراسـة جبريـل           اإلناث بشكل عام لديهن تقدير ذات أعلى من الذكور        

والتي كان من نتائجها عدم وجود فروق تعزى للجنس، كما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة               ) ١٩٩٣(

 هذه  فتاختلو  والتي كان من نتائجها عدم وجود فروق في تقدير الذات تعزى للجنس،             ) ١٩٩٣(بكر

 أن الذكور أعلى درجة من اإلناث في         كان من نتائجها   حيث ) Burnett،  ١٩٩٤(النتيجة مع دراسة    

في دراسته الطولية حول تقدير الذات المدرسي       ) ١٩٩٦،  دراسة ساسي (اختلفت مع   تقدير الذات ، و   

ـ            ،  في المرحلة اإلعدادية في تونس     دير حيث توصل الباحث من خالل دراسته أن اإلنـاث أقـل تق

في دراستهم تقـدير الـذات      ) ٢٠٠٠،  عبد الحق والقدومي  ( مع دراسة    واختلفت لذواتهن من الذكور  

عند العبي والعبات فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفلسطينية والتي أشارت نتائج             

 مع دراسة   ولم تتفق الدراسة   دراستهم إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس،          

حيث كان من نتائج دراسته عدم وجود فروق في تقدير الذات تعزى إلـى متغيـر                ) ١٩٩٣،  بكر(

  . الجنس

 قبـل تنفيـذ     الذكور تقدير ذات أعلى من      ن لديه اإلناثإن أفراد العينة من     : ويعزو الباحث ذلك إلى   

  .  أكثر منه لدى الذكور بعد البرنامجن وازداد تقدير الذات لديهجالبرنام
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  : التوصيات٢,٥
  :بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي

 مـن قبـل وزارة التربيـة         تطوير برامج لتنمية تقدير الذات لدى الطلبة المتأخرين دراسياً         -١

من الطلبـة   والتعليم العالي لما لهذه البرامج من أهمية كبيرة في رفع تقدير الذات لهذه الشريحة               

  . مما يساعدهم على تحقيق النجاح في مختلف مجاالت الحياة

 تخصيص حصص دراسية متخصصة في برامج تقدير الذات من خـالل وضـع الخطـط                -٢

 . المناسبة لكل مرحلة تعليمية

  .  إعداد مرشدين تربويين وتأهيلهم لهذه البرامج بهدف تطبيقها في المدارس-٣

ذه الدراسة على فئات أخرى من الطلبة في المدارس والجامعـات   إجراء دراسات مشابهة له  -٤

  . الفلسطينية

  . العمل على تطوير برامج تخص أولياء أمور الطلبة من أجل رفع تقدير الذات لدى أبنائهم-٥

   

  

  :مقترحات الدراسة ٣,٥
إجراء دراسة مسحية للتعرف على األسباب المؤدية النخفاض تقدير الـذات لـدى              -

  . رس في محافظة سلفيت والتعامل اإلجرائي معهاطلبة المدا

إجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة في باقي محافظات الوطن وذلك لقلة الدراسـات     -

 .التي تناولت تقدير الذات لدى المتأخرين دراسياً

 .دراسة أثر االنتفاضة على مستوى تقدير الذات لدى طلبة المدارس الفلسطينية -

  . ث المتعلقة بمستوى تقدير الذات وعالقته بمتغيرات أخرىإجراء المزيد من البحو -
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  . الثقافة والعلومالمجلة العربية للتربية، المنظمة العربية للتربية و

لعوامل األسرية المرتبطة بالتأخر الدراسـي للمرحلـة        ا. )٢٠٠١(. عائشة احمد ،  سعيد

، الخرطـوم ،  جامعة الخرطـوم  ،  كلية التربية ،  رسالة ماجستير غير منشورة   . األساسية

 . السودان

العوامل األسرية المرتبطة بالتأخر الدراسـي للمرحلـة        ). ٢٠٠١. (سعيد، عائشة أحمد  

 اسية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الخرطـوم، الخرطـوم،           األس

  .  السودان

تقدير الذات والضبط الوالدي في نهايـة المراهقـة وبدايـة           ). ١٩٩١. (سالمه، محمد 

  .الرشد، مجلة دراسات نفسية

يـة  بناء مقياس تقدير الذات لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدائ         ). ١٩٩٢. (سليمان، ع 

  . بدولة قطر، مجلة علم النفس

تقدير الجسم وعالقته بتقدير الذات لـدى عينـة مـن           ). ٢٠٠٣. (شاهين،إ، منيب، ت  

  ).٢٧(٤الشباب الجامعي، مجلة كلية التربية، 

  . مصر، القاهرة، النهضة المصرية. كيف نربي أبنائنا؟. )2000(. زينب محمود، شقير

التلميذ في التعلـيم األساسـي، منـشأة        ). ١٩٨٢. (الطيب، محمد عبد الظاهر وآخرون    

  .  المعارف، اإلسكندرية، مصر

تقدير الذات عند العبي والعبات     ). ٢٠٠٠. (عبد الحق، عماد، والقدومي، عبد الناصر     

  . فرق األلعاب الرياضية الجماعية في الجامعات الفلسطينية، مجلة جامعة بيت لحم

دار الثقافة للطباعـة    . لتأخر الدراسي سيكولوجية ا . )١٩٨٠(طلعت حسن   ،  عبد الرحيم 

  . مصر، القاهرة، والنشر

التأخر الدراسي، أسبابه ووسائل عالجه، مجلة التربيـة        ). ١٩٥٩. (عبد العظيم، حسن  

  .٤الحديثة، المجلد الثاني، العدد 
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اتجاهات الوالدين نحو أطفالهم وأثر ذلـك علـى مفهـوم           ). ١٩٨٦. (عبد الفتاح، فاتن  

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقـازيق، كليـة اآلداب،          .لهاذواتهم وتقديرهم   

  .الزقازيق، مصر

أسبابه الصحية والنفسية واالجتماعية،    : التخلف الدراسي ). ١٩٨٢. (عبد القادر، رسمية  

  .مجلة الكاتب للثقافة اإلنسانية والتقدم، رام اهللا، فلسطين

دار المعرفـة   . ق الدراسـي  الصحة النفـسية والتفـو    . )١٩٩٣(. مدحت،  عبد اللطيف 

 . اإلسكندرية، الجامعية

دار الفكـر   ،  الطبعـة األولـى   .  صعوبات التعلم    . )1998(. محمد عبد الرحيم  ،  عدس

  .األردن، عمان، للطباعة والنشر والتوزيع

العدوانية وعالقتها ببعض سـمات الشخـصية فـي مرحلـة           ). ٢٠٠٤. (العنزي، ف 

  ).٧٣(١٩المراهقة، المجلة التربوية، 

دراسـات فـي علـم الـنفس اإلكلينيكـي، المـشكالت         ). ٢٠٠١. (غزال، عبد الفتاح  

، حـورس للنـشر والتوزيع،اإلسـكندرية،       )أسبابه وعالجه (السلوكية،التأخر الدراسي،   

  . مصر

دراسة تقدير الذات ودافعية االنجاز لدى طالب المرحلة        " . )2000(. نبيل محمد ،  الفحل

  . 7-24. )54(،مجلة علم النفس" . )دراسة ثقافية(ية الثانوية في كل من مصر والسعود

دراسة تقدير الذات ودافعية االنجاز لدى الطالب الثانوية فـي          ). ٢٠٠٠. (الفحل، نبيل 

، الهيئة المصرية العامة    )٥٤(مصر والسعودية، دراسة مقارنة، مجلة علم النفس، العدد       

  . للكتاب

ببعض المتغيرات النفسية لدى طـالب      تقدير الذات وعالقته    ). ١٩٩٢. (قاعود، محمود 

  . الجامعة، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، مصر

 . دراسة مسحية للمظاهر السلوكية المرتبطة بالتأخر الدراسي      . )١٩٩٥(. إيمان،  الكاشف

 . ١٠٥- ٣٦، )٣٦(العدد ، )٩(السنة ، مجلة علم النفس

التأخر الدراسي مشكلة تربوية تبحـث عـن     . )1990(. وآخرون أ ،  عالء الدين ،  كفافي

ـ تصدر  ،  السنة العشرون ،  )٩3(العدد  ،  مجلة التربية ) الحلقة األولى (. حل ن اللجنـة   ع

 .124-116ص ، الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

 ،تقدير الذات في عالقته بالتنشئة الوالدية واألمن النفسي       . )1989. (عالء الدين ،  كفافي

  . 128 -100. )٣٥( 9،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية. علية تقدير الذاتدراسة في 

  وماذا ستستفيد عندما تصبح لطيفا؟) وإال(كن لطيفا . )٢٠٠٥(.  و،كاليبوف

  .الطفل والقراءة، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، لبنان). ١٩٩٧. (مصطفى، فهيم
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  . معلم تربوية ثقافية جامعةمجلة ال. تقدير الذات. )2004(. ف، المعايطة

مقارنة الخصائص الشخـصية واالجتماعيـة      . )١٩٩٢(. داوود محمود حماد  ،  المعايطة

    في الصف العاشر في مدارس عمان الكبرى       اًبين الطلبة المتفوقين والمتأخرين تحصيلي  . 

  . األردن، عمان،  الجامعة األردنية،رسالة ماجستير غير منشورة 

  .، عالم الكتب، القاهرة١مجدي عبد العزيز، ط). ٢٠٠٦(تربوية، موسوعة المعارف ال
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  المالحق
  ) ١(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة القدس 

  كلية الدراسات العليا 

  قسم اإلرشاد التربوي والنفسي 

  :أختي الطالبة / أخي الطالب 

  ،،،، تحية طيبة وبعد

أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى المتأخرين " : يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

  . " في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت ياًدراس

 وقد وقع . وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

لذا نرجو منك التعاون معنا في تعبئة هذه ، ي ضمن عينة الدراسة/  لتكونعليك االختيار عشوائياً

علما بان بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي ،  نظركوذلك بما يتوافق مع وجهة، االستبانة

  . فقط

  . شاكرين حسن تعاونك معنا

                       الباحثالمشرف                                                                         

    سلمان        سميح عبد القادر                                           .  د أحمد فهيم جبر. ا

  بوديس  أ/                                                جامعة القدس . أبو ديس/ جامعة القدس 

                                                             

  . المعلومات الشخصية المتعلقة بالمستجيب: القسم األول

  .  رمز اإلجابة التي تنطبق عليك الرجاء وضع دائرة حول

  أنثى . ٢ذكر                     . ١:              الجنس-1

  فقرات االستبانة : القسم الثاني

  

  



 ٦٠

  مقياس تقدير الذات

  .  في الربع الذي ينطبق ورأيك أمام كل فقرة من الفقرات اآلتية)x(يرجى وضع إشارة 

  
  

ال تنطبق   الفقرة  الرقم

  إطالقاً

ال 

طبق تن

  كثيرا

تنطبق 

إلى حد 

  ما

تنطبق إلى 

  درجة كبيرة

تنطبق 

  تماما

من المحتمل أن ال أتحدث مع غيري من  1

  . الناس حتى يبدأ هو الحديث معي

          

أتصف بأنني غير مبدع في المواقف  2

  . االجتماعية

          

من الصعب الدفاع عن وجهة نظري حينما  3

  . أواجه بآراء الناس

          

            . نفسي ذا شخصية قويةأعتبر  4
عندما أعمل مع مجموعة فأنني أرغب في  5

  . تحمل المسؤولية

          

            . لدي ثقة عالية بنفسي 6
 ما أتوقع النجاح في األعمال التي غالباً 7

  . أقوم بها

          

            . أشعر بالثقة من مظهري 8
            . أحب االختالط باآلخرين والتعامل معهم 9
شعر بالراحة كلما اقتربت من شخص له أ 10

  . سلطة علي

          

            . أجد متعة أثناء وجودي مع اآلخرين 11
أعمل باستمرار على تجنب المواجهات  12

  . االجتماعية مع اآلخرين

          

 عندما أكون في يصبح تفكيري مشوشاً  13

   ما وسط مجموعة وأريد أن أقول شيئاً

          

موعة فأنني عادة أفعل حينما أكون في مج ١٤

  . ما يريده اآلخرون

          

حينما أكون في مجموعة ال أقدم أية  ١٥

  . اقتراحات

          

حينما أختلف مع اآلخرين فان رأيي عادة  ١٦

  . هو الذي يؤخذ به
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أشعر بالفخر من سلوكي أالجتماعي في  ١٧

   . المواقف والمناسبات المتنوعة

          

ن أسيطر على المواقف أحاول باستمرار أ ١٨

   . المختلفة

          

            . أشعر بالسعادة دائماً ١٩

             . ينظر اآلخرون لي باحترام ٢٠

أشعر بالسعادة لوجودي في مقدمة  ٢١

  . مجموعة كبيرة من الناس

          

 اعتقد انه أفضل عندما أقابل شخصاً غريباً ٢٢

   . مني

          

ة ألنها أجد متعة باللقاءات االجتماعي ٢٣

  . تجمعني باآلخرين

          

 في أن أبدأ التحدث مع أجد صعوبةً ٢٤

  . الغرباء

          

من الطبيعي أن يؤخذ رأيي بعين االعتبار  ٢٥

   . عند اتخاذ اآلخرين للقرارات

          

             . ةأصر على مواجهة اآلخرين بجرأ  ٢٦

اشعر باألمن واالطمئنان في المواقف  ٢٧

   . االجتماعية

          

اشعر أنني غير قادر على أن ادع اآلخرين  ٢٨

    . يهتمون بي

          

أشعر أنني غير قادر على أن أدع اآلخرين  ٢٩

  . يعاملوني بلطف

          

أفضل أال أكون مسؤالً عن اآلخرين إلى  ٣٠

   . درجة كبيرة

          

أصف نفسي بأنني متردد وغير قادر على  ٣١

  . اتخاذ أي قرار

          

          .  ية بمقدرتي أو كفاءتي االجتماعيةثقتي عال ٣٢

  

  

  شاكرين لك حسن تعاونك
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  ) ٢(ملحق 

  
  -:البرنامج اإلرشادي

  .  التعارف-:الجلسة األولى

  

  إناث  ذكور   الجلسة األولى 

  ٢٢/٤/٢٠٠٨  ٢٢/٤/٢٠٠٨  التاريخ 

  ١:٢٠-١٢:٣٠  ١١:٤٠ -١١  الوقت

  الثالثاء  الثالثاء  اليوم 
 

  :األهداف

  . ما بين المرشد والطلبة أنفسهم التعرف 1-

  . )توزع ورقة مكتوبة على  الطلبة(  التعرف على أهداف البرنامج 2-

  . المهام، السرية، الجلسات، المكان، الوقت،  توضيح العالقة المهنية3-

سيقتصر دور الباحث على التوجيه واإلرشاد وذلك من خالل توزيع المهمات ، دور الباحث4- 

 . ويتدخل المرشد عند الضرورة، جموعاتوتسيير عمل الم

سيتحمل الطالب الدور األساسي في الوصول إلى المعلومة والمشاركة في ، دور الطالب5- 

   . الحوار واستخالص النتائج

   :اإلجراءات

   التوزيع إلى مجموعات صغيرة قبل بداية كل لقاء وذلك باالختيار الحر من قبل كل طالب 1-

  . ستمرار في المجموعة طيلة اللقاءات أو الدخول إلى مجموعة ثانية حرية الطالب باال2-

  .  باسمهاثاًُ تختار المجموعة في كل لقاء أحد أفرادها متحد3-

  .  تنشغل كل مجموعة بمهمات يحددها الباحث4-

  .  وتستمع آلراء المجموعات األخرى تعرض المجموعة ما تم التوصل إليه مكتوبا5ً-

   .  في هذه اللقاءات ال يمتحن الطالب6-

  .  ضرورة شعور األفراد داخل كل مجموعة باألمان والراحة7-
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  .  التهيئة-:الجلسة الثانية

  

  إناث  ذكور   الجلسة الثانية 

  ٢٣/٤/٢٠٠٨  ٢٣/٤/٢٠٠٨  التاريخ

  ١٢:٤٥-١٢  ١٠:٤٠-١٠  الوقت 

  األربعاء  األربعاء  اليوم 

  

  :يتم خالل الجلسة

  . ح المجال للتعارف بينهم وبين المرشد الترحيب باألعضاء وفت-

التوقيع على تعاقد ملزم ، وتحديد أهمية تقدير الذات، مناقشة توقعات األعضاء من اإلرشاد الجمعي

 . للباحث واألعضاء

  .  تحديد موعد ومكان اللقاءات القادمة-

  :اإلجراءات

، لـى نفـسه   ويعـرف ع  ،   يلقي الباحث التحية على األعضاء في الجماعة اإلرشادية        -

ويوضح أن الهدف من هذا البرنامج هو مساعدتهم على فهم ذواتهـم ورفـع تقـديرهم                

  . لذواتهم

، هواياتـه ( يطلب الباحث من كل عضو أن يذكر اسمه ويتحدث بشكل موجز عن ذاته -

 . وعن أكثر شيء يحبه في المدرسة) ونشاطاته

د أفعالهم حول مـا تـم       يفسح الباحث المجال أمام أعضاء المجموعة للمشاركة بردو        -

 طرحه 

، الثقـة ( يقوم الباحث بإعطاء فكرة حول معنى وأهم خصائص اإلرشاد الجمعي مثل             -            

  العديد من الدراسات   التي أشارت يعتبر اإلرشاد الجمعي أحد الطرق اإلرشادية       : إذ يقول . )السرية  

      .ر الذات وضعف التحصيلمثل تدني تقدي،  فعاليته في معالجة الكثير من المشكالتإلى

، ويتناول اإلرشاد الجمعي قضية مشتركة بين عدد من األفراد المنخرطين في الجماعة اإلرشـادية             

كمـا  ،  إذ ال يوجد فيه إصدار أحكـام      ،  يقوم اإلرشاد الجمعي على دعائم السرية والثقة والجو اآلمن        

ومن خالل اإلرشـاد    ،  جعة حول األداء  يسمح فيه لألعضاء ممارسة الدور وتقديم وتلقي التغذية الرا        

الجمعي يعطى عضو المجموعة حرية التعبير عن االنفعاالت السالبة واإليجابيـة ومـا لديـه مـن          

ويشجع اإلرشاد الجمعي على تحمل المسؤولية الذاتية كونـه         ،  مشكالت في جو يسوده الود واألمان     



 ٦٤

كما يـشتمل اإلرشـاد     ،  يقة عادلة يتضمن توزيع المسؤوليات واألدوار على أعضاء المجموعة بطر       

الجمعي على وجود معايير ملزمة ألعضاء الجماعة مثل االلتزام بالمواعيد وأداء المهام المطلوبـة              

  . والحفاظ على السرية

ثم يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشادية المشاركة بردود أفعالهم حـول مـا ذكـر عـن                  

كل فرد بما لديه من أفكـار وتوقعـات حـول اإلرشـاد             اإلرشاد الجمعي مع التأكيد على مشاركة       

ثم يناقش الباحث مع أعضاء المجموعة اإلرشادية وجهـات         ،  ومدى تصوره لالستفادة منه   ،  الجمعي

   .نظرهم

  :طرح نموذج ورقة التعاقد اإلرشادي

يقوم الباحث بطرح فكرة التعاقد على أعضاء المجموعة والتـي توضـح األهـداف وااللتزامـات                

ــث    المطلو ــيهم الباحـ ــا فـ ــادية بمـ ــة اإلرشـ ــضاء المجموعـ ــن أعـ ــة مـ                ، بـ

مثـل  ،   اإلرشادية الراهنـة   المجموعةورقة التعاقد هذه تتضمن األمور التي تخص        : ويقول الباحث 

،  عليها وأهم المهارات االجتماعية التي سيتم التدريب     ،  السلوكيات المقبولة ومواعيد وأماكن الجلسات    

كما تشتمل على التعهد بااللتزام بمعايير الجماعة اإلرشادية والمهام المطلوبة مع نهاية كـل جلـسة                

  . والذي بدوره سيسهم في تحقيق نجاح البرنامج اإلرشادي الراهن

يقوم الباحث بقراءة ورقة التعاقد بصوت مرتفع أمام أعضاء المجموعة اإلرشادية ويطلـب مـنهم               

كما يترك الباحث المجال ألعضاء المجموعة اإلرشادية المشاركة بوجهات نظـرهم            ،التوقيع عليها 

   . وردود أفعالهم حول ما سبق وذلك إلنهاء الجلسة

بعد ذلك يطلب الباحث من أحد أعضاء المجموعة اإلرشادية أن يلخص أهم ما حصل في الجلـسة                 

  . ويثني عليه ويضيف أي شيء لم يذكره
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  : ة التعاقد اإلرشادينموذج ورق

وحضور الجلسات اإلرشادية حسب موعـد ومكـان        ،   اإلرشادية المجموعةأتعهد بااللتزام بمعايير    

وأن ألتزم في النظام واالحترام المتبادل والمشاركة وتقديم وتلقي التغذية الراجعة البنـاءة             ،  انعقادها

ء ما يطلب من مهام وأنشطة خالل       وأن أقوم بأدا  ،  حول ما يطرح ويمارس خالل الجلسات اإلرشادية      

وأن أعمل ما بوسعي لتحسين الكفاية الشخصية واالجتماعية ضـمن اسـتراتيجيات            ،  وبعد الجلسات 

كما وأتعهد بتقديم الدعم النفسي الـالزم       ،  وتقبل النقد البناء  ،  والعمل في مجموعات الحوار   ،  البرنامج

 ضمن البرنـامج    اف البرنامج المنعقد حالياً   وأسعى إلى تحقيق أهد   ،  لزمالئي في الجماعة اإلرشادية   

اإلرشادي وذلك في أثناء وبعد الجلسات اإلرشادية في إطار يهدف إلى رفع مستوى تقـدير الـذات                 

  . قدر اإلمكان

  :الباحث

  .  سميح سلمان

  

  سم العضو                                       توقيع العضو إالرقم               
1  
2 
3 
4 
5  
6 
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  االتصال : الجلسة الثالثة

  

  إناث  ذكور   الجلسة الثالثة

  ٢٤/٤/٢٠٠٨  ٢٤/٤/٢٠٠٨  التاريخ

  ١:١٥-١٢:٣٠  ١١:١٥-١٠:٣٠  الوقت 

  الخميس  الخميس  اليوم

  

  

  : األهداف

  .  أن يتعرف أعضاء المجموعة اإلرشادية على حاجتنا لالتصال-1

  . على أنواع االتصال أن يتعرف أعضاء المجموعة اإلرشادية  -2

  . أن يستطيع أعضاء المجموعة اإلرشادية التعبير عن ذواتهم بحرية -٣

  

  :اإلجراءات

يرحب الباحث بأعضاء المجموعة اإلرشادية ويشكرهم علـى التـزامهم بموعـد             -

  . الجلسة

يعتبر االتصال من الحاجات االجتماعية     : لباحث قليالً عن االتصال كأن يقول     يتكلم ا  -

وهذه العمليـة   ،  االستغناء عنها اإلنسان  األساسية والمهمة التي ال يستطيع      والنفسية  

أي أن االتصال يعني    ،  لتي يعيشها االحياة   تبدأ مع بداية حياة اإلنسان وتستمر طوال      

، توافر إمكانيات الحياة والتطور والتقدم والتفاعل مع اآلخرين والعيش معهم بتفاهم          

والفشل في القيام باالستقبال يعنـي القلـق        ،  مالومحاولة مشاركتهم في األفكار واآل    

  . والكآبة واالنعزال واالبتعاد عن اآلخرين

ويطرح علـيهم   ،  يقسم الباحث أعضاء المجموعة اإلرشادية إلى مجموعات صغيرة        -

بحيث تقوم كل مجموعة بالتـشاور وكتابـة مجموعـة          ،  لماذا نحتاج إلى االتصال   

 الـسبورة    علـى  قة كبيرة حتى يتم تعليقها    الحاجات التي تتحقق باالتصال على ور     

   . ومناقشتها بشكل جماعي

بعد فترة الزمن المحددة للنشاط تعرض كل مجموعة ما كتبته على الـسبورة عـن                -

وهكذا لكـل   ،  طريق المفوض عنها ويتم مناقشة ما كتبت المجموعة بشكل جماعي         

فية بعدها يعـرض الباحـث شـفا      ،  مجموعة حتى تنتهي المجموعات من عرضها     

 . الحاجات التي تتحقق باالتصال على الهيدبروجكتر
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ما هو رأيكم باالتصال هل هـو نـوع         ،  يطرح الباحث على المجموعات الصغيرة     -

ويتكرر ما حـصل فـي النـشاط        ،  ويفسح المجال للنقاش حول ذلك    ،  واحد أو أكثر  

 . السابق

  -:تمرين أنا إيجابي

مما يسهل عليهم عملية االتصال مـع       ،  ت بوضوح أن يمارس الطلبة مهارة التعبير عن الذا      : الهدف

  . اآلخرين

  : الخطوات

 عن   إيجابياً  يتنقل الباحث في القاعة بين الطلبة ويطلب من عضو منهم أن يذكر أمام الجميع شيئاً               1-

  .  تلقاه حديثاً جيداًأو خبراً،  كان قد فعله في السابق إيجابياًأو شيئاً، نفسه

 وذلـك   تظ على التواصل مع كل عضو متحدث بالكلمات أو اإليمـاءا          يستمع الباحث للجميع ويحاف   

  . للتشجيع على الحديث بسهولة ويسر

  يجابية عن ما قاله أعضاء المجموعة اإلرشادية إ بعد أن يتحدث الجميع يقدم الباحث مالحظات 2-

وح ومـا    يفتح النقاش للجميع حول التمرين وكيف ساعدهم التمرين في التعبير عن ذواتهم بوض             3-

  . أهمية ذلك في قيامهم باالتصال بشكل فعال مع اآلخرين

في نهاية الجلسة يترك الباحث للجميع الحرية في إبداء الرأي حول الجلسة وبعدها بكلمات مختصرة               

  مـنهم  يلخص الباحث ما جرى في الجلسة ويشكر المشاركين على الحضور والمـشاركة ويطلـب             

  .  والزمانالحضور للجلسة القادمة في المكان
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           لماذا نحتاج إلى االتصال   
  

   .الحاجة إلى االنتماء: أوالً

  

  

   .الحاجة إلى االطمئنان واالستقرار: ثانياً

  

  

  .الحاجة إلى تحقيق الذات: ثالثاً

  

  

   .الحاجة إلى االعتراف والتقدير: رابعاً

  

  

   .الحاجة إلى المعلومات: خامساً

  

  

   .ة إلى الفهمالحاج: سادساً

  

  

                                    .حاجات أخرى: سابعاً
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   . توجيه النقد واستقباله: الجلسة الرابعة

  

  إناث  ذكور   الجلسة الرابعة 

  ٢٧/٤/٢٠٠٨  ٢٧/٤/٢٠٠٨  التاريخ

  ١٢:٤٠-١٢  ١٠:٤٠-١٠  الوقت 

  األحد  األحد  اليوم 

  

  :األهداف

  . موعة اإلرشادية على معنى النقد واستقباله أن يتعرف أعضاء المج1-

  .  أن يتعرف أعضاء المجموعة اإلرشادية على أهمية النقد واستقباله في حياتنا2-

  .  أن يتعرف أعضاء المجموعة اإلرشادية على كيفية استقبال النقد ونقد اآلخرين3-

  

  : اإلجراءات

التـزامهم بموعـد    يرحب الباحث بأعضاء المجموعة اإلرشادية ويشكرهم علـى          -

  . الجلسة

إن مهارة توجيه النقد    :  عن مهارة توجيه النقد واستقباله كأن يقول       يتكلم الباحث قليالً   -

فقد ينتج عن توجيـه النقـد أو        ،  واستقباله بالشكل السليم من أهم مهارات االتصال      

استقباله بصورة غير مناسبة العديد من المشكالت مما يدفع المستقبل إلـى اتخـاذ              

 من أن يحاول االستفادة من النقد لتحسين سـلوكه أو           بدالً،  ف دفاعي أو عدائي   موق

  . صورته أو تقبل اآلخرين له

بحيث يختار األعـضاء    ،  يقسم الباحث المجموعة اإلرشادية إلى مجموعات صغيرة       -

 . المجموعات التي يريدونها دون إكراه

رة وكيـف يتـصرف     يطرح الباحث فكرة النقد واستقباله على المجموعات الصغي        -

 . اإلنسان في هذا الموضوع

 ) النقد واستقباله(تبدأ المجموعات المناقشة فيما بينها حول الموضوع المطروح  -

عندما تنتهي المجموعات من المناقشة تعلق كل مجموعة ما كتبته حول الموضـوع              -

 . وتنتدب كل مجموعة عضوها للقراءة والنقاش

 . ية النقد واستقباله على البروجكتر للمناقشةبعد إنهاء العرض يعرض الباحث شفاف -
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  :تمرين توجيه النقد واستقباله

يطلب الباحث من المجموعات إعادة التوزيع إلى مجموعات زوجية بحيث يواجـه             -

  . كل اآلخر

يطلب الباحث من أعضاء المجموعات الزوجية التي كونت أن يفترض عضو منهم             -

في سلوك زميله أو في دراسـته أو        ) يةليس بالضروري أن تكون حقيق    (مشكلة ما   

 . طريقة تعامله مع اآلخرين ويقدم له مالحظات نقدية حول المشكلة بطريقة بناءة

يطلب الباحث من العضو اآلخر أن يغير الدور بحيث يقوم بدور العضو األول في               -

 . النقد

بال يفسح الباحث المجال لمناقشة مجريات التمرين وكيف ساعدهم على توجيه واستق           -

 . النقد بشكل سليم وايجابي

 حول الجلسة بشكل واسع ويسأل الطلبة عن الفائدة مـن الجلـسة مـع تـدوين                 يفتح الباحث حواراً  

  . المالحظات لديهم على السجالت

بعد ذلك يشكر الباحث الطلبة على الحضور والمشاركة ويطلب الحضور إلى الجلسة القادمـة فـي                

   . الزمان والمكان
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  توجيه النقد واستقباله
  :مالحظات حول كيفية توجيه النقد بشكل بناء

  . ي النقد بسرية وخصوصية/ي شعور اآلخرين فوق كل شيء، وأعط/اعتبر

  . ي من أن الشخص اآلخر مستعد لسماع النقد وحاضر الستقباله/تأكد

  . ي الثقة بالنفس/ وابد، ي/ال تراوغ 

  ".أنا" تبدأ بكلمة  جمالًي دائماً /واستعمل، ي مسؤولية كالمك/تحمل 

  . ي على اإلشاعات  في نقدك/ال تعتمد 

  . ين في أن يتغير/ي النقد للسلوك الذي ترغب /بل وجه ، ي شخصية الفرد/ال تنتقد 

  . ي أية حركات أو إيماءات قد تستفز الطرف اآلخر/ي لغة الجسم بشكل ايجابي وتجنب /استخدم 

  . اآلخريني النقد من قبل / استقبل 

  :كيفية استقبال النقد من قبل اآلخرين

   .  لما يقال عنكي جيداً/استمع 

  . ي بنفسك ما إذا كان هذا النقد صائباً/احكم 

  . ي إذا أصاب النقد شعورك وجرح نفسيتك/ وضح . ي/ال تجادل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٢

   . اتخاذ القرار: الجلسة الخامسة

  

  إناث  ذكور   الجلسة الخامسة

  ٢٨/٤/٢٠٠٨  ٢٨/٤/٢٠٠٨  اريخالت

  ١:٤٠-١  ١١:٤٠-١١  الوقت 

  االثنين  االثنين  اليوم 

  

  : األهداف

  .  أن يحدد أعضاء المجموعة اإلرشادية مفهوم اتخاذ القرار وكيفية تحقيقه1-

  .  أن يتمكن أعضاء المجموعة اإلرشادية من اتخاذ القرارات بشكل مستقل2-

  . دية صعوبات اتخاذ القرار أن يحدد أعضاء المجموعة اإلرشا3-

  

  : اإلجراءات

يرحب الباحث بأعضاء المجموعة اإلرشادية ويشكرهم على حضورهم في المكـان            -

  . والزمان

، بأن اتخاذ القرار مهم في حيـاة اإلنـسان        ،  يتحدث الباحث عن مهارة اتخاذ القرار      -

ن فهناك مواقف يتطلب من اإلنسان اتخاذ قرارات حولها بشكل سريع فـي حـين أ              

 . هناك مواقف البد من التروي واستشارة اآلخرين في اتخاذ القرارات حولها

ألول ، ا يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشادية إعطاء أمثلة حول مـوقفين           -

 . يعطي القرار فيه بشكل سريع والثاني يحتاج إلى تروي واستشارة اآلخرين
 

  ): خطوات اتخاذ القرار) (1(تمرين 

  :الخطوات

  .  الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشادية أن يشكلوا مجموعات صغيرةيطلب -

 . ؟ما هي خطوات اتخاذ القرار، يسأل الباحث المجموعات الصغيرة -

 يتشاور أعضاء المجموعات في اإلجابة وكتابة ما توصلوا إليه على ورقة كبيرة  -

 ويقـوم   بعد أن تنهي المجموعات النشاط تنتدب كل مجموعة متحدثا عنها يمثلهـا            -

وبعـد ذلـك    ،  المتحدث بتعليق الورقة على السبورة وشرحها بمساعدة المجموعـة        

ويحدث ذلك مع كل المجموعات حتـى       ،  تناقش المجموعات هذه الورقة بشكل عام     

 . تنهي كل المجموعات نشاطها



 ٧٣

على المجموعات من خالل جهـاز      ) خطوات اتخاذ القرار  (يعرض الباحث شفافية     -

م يتم مناقشة الشفافية بشكل عام مع المجموعات والتعليـق  ومن ث، العرض الموجود 

 . عليها

  .يعطي الباحث فرصة للمجموعات للتمرن بشكل فردي على خطوات اتخاذ القرار -

  

  . )معضالت اتخاذ القرار، شروط اتخاذ القرار، أنواع اتخاذ القرار(   )2(تمرين 

  :الخطوات 

، ألنواع ويتم من خالل شروط معينـة      يتحدث الباحث عن اتخاذ القرار بأنه متعدد ا        -

  . وتواجهه معضالت

 . يطلب الباحث من المجموعات الصغيرة أن تتوزع على ثالثة مجموعات -

ما هـي أنـواع اتخـاذ       ( عليها   يوزع الباحث على المجموعة األولى ورقة مكتوباً       -

ما هي شروط   ( عليها   ويوزع الباحث على المجموعة الثانية ورقة مكتوباً      ،   )القرار

ما هي  ( عليها   كما يوزع الباحث على المجموعة الثالثة ورقة مكتوباً       ،  )اتخاذ القرار 

 . )معضالت اتخاذ القرار

يطلب الباحث من المجموعات الثالث اإلجابة على األوراق كـل مجموعـة علـى        -

 إليه كل   تتوصلخالل التشاور والحوار وكتابة ما      الورقة الموجودة لديها وذلك من      

 . ة كبيرةمجموعة على ورق

تنتدب كل مجموعـة    ،  بعد انتهاء المجموعات من اإلجابة كل مجموعة على ورقتها         -

 باسمها ليمثلها في قراءة وشرح ورقتها على الـسبورة أمـام المجموعـات              متحدثاً

 . ثم يفسح المجال لمناقشتها مع الجميع، األخرى

ناقشتها بشكل  يعرض الباحث ثالث شفافيات عن الموضوعات الثالثة السابقة ويتم م          -

 . جماعي

في نهاية الجلسة يوزع الباحث على كل عضو من أعضاء المجموعة اإلرشادية استبانه حول اتخاذ               

  . طلب منهم تعبئتها في المنزل وإحضارها في الجلسة القادمةيالقرار و

يشكر الباحث أعضاء المجموعة اإلرشادية على حضورهم ومـشاركتهم الفاعلـة ويطلـب مـنهم               

  .  في الزمان والمكان المحدديني الجلسة القادمةالحضور ف

  

  

  

  



 ٧٤

  خطوات اتخاذ القرار 
  

  . تحديد الهدف بوضوح: المرحلة األولى.١

  

  . التفكير  بأكبر عدد من اإلمكانيات: المرحلة الثانية. ٢

  

  . )البدائل(فحص الحقائق المتعلقة بكل واحدة من اإلمكانيات : المرحلة الثالثة. ٣

  

  . ترتيب البدائل حسب إمكانية التحقيق: لرابعةالمرحلة ا. ٤

  

  . خذ قرار مبني على دراسة االيجابيات و السلبياتأ: المرحلة الخامسة. ٥

  

  

  أنوع اتخاذ القرار
كأخذ قرار من قبل الوالدين حيال أوالدهم مما يؤدي إلـى أن            .. قرار مبني على السلطة والقوة     -١

  .الخ.. الو االحتراميوافق األوالد بدافع الخجل أو الخوف 

 مبنية على اإلجماع ويتم اتخاذها عندما تكون العالقات داخل المجموعة مفتوحـة، وال              تقرارا -٢

  .توجد حساسيات

  .مثل الذهاب إلى رحلة مدرسية،  قرارات مبنية حسب األغلبية-٣

ر بنـاء    كثيرة إن القرار صـد     اً قرار مبني على ردة فعل لحدث سيء أو أزمة، ونجد في أحيان            -٤

  . على رد فعل عاطفي تكون غير مدروسة

  . تذكر أن عدم  اتخاذ قرار هو قرار

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥

  :تشروط اتخاذ القرارا
  . توفر المعلومات الكافية عن القضية موضع النقاش التخاذ القرارات بشأنها. ١

  .إلجماع عليها إما في الصف أو في البيتا وضع األهداف و. ٢

  . وضوح خطة العمل. ٣

   إتاحة الوالدين أو المعلمين ألبنائهم أو طلبتهم الفرصة لتعبير عن آرائهم ولعكسها على. ٤

  . القرارات

  .  المناسبة لتقويم والتقدمت بأول واتخاذ  القرارا فحص التقدم الجاري تحقيقه أوالً. ٥

  .  عدم تدخل الغيرة والخوف في القرارات أو في تنفيذها. ٦

  

  :معضالت اتخاذ القرارات
 .الخوف من النتائج .١

 .عدم توفر المعلومات الكافية أو وجود معلومات متناقضة .٢

 .المجموعة/ المدرسة/ وجود خالفات شخصية داخل األسرة .٣

 .المجموعة/ وجود والءات متعارضة داخل األسرة .٤

 .وجود أهداف ونوايا مستترة وغير واضحة لدى بعض أعضاء المجموعة .٥

 .ذ القراراتوجود معضلة أو معضالت في آلية اتخا .٦

 .وجود قيادة غير مالئمة .٧

 .تعارض وتضارب الصالح في المجموعة .٨
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٦

                           استبيان حول اتخاذ القرار

  
  :عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة

 جـادة فـي     ت قـرارا  ا نتعرف على احتياجاتكم الشخصية وميولكم وقدراتكم، قبل أن تتخذو         اتعالو

ا االحتياجات الخاصة وبرروها، ثم حددوا االحتياجات التي يمكن أن تتنازلوا عنهـا             اقرءو. حياتكم

  :وتلك التي لن تتنازلوا عنها وفق ما هو مطلوب في نهاية االستبيان

 :أن يكون لي دور اجتماعي •

 :أن أساعد غيري •

                         :أن أتحمل المسؤولية •

 :أن يكون لي رأي خاص •

 :يأن اعبر عن ذات •

 :أن أنتمي إلى البيت •

 :أن أتعلم من أخطائي •

 :أن أتعرف على ميولي •

 :أن أشعر بواجبي •

 :أن احترم ذاتي •

 :زميالتي في الصف/أن ينتمي زمالئي •

 :أن أحمل مسؤولية غيري •

 :أن يقيمني أهلي •

 :مدرستي/أن يقيمني مدرسي •
 

                       -٤                   -٣          -٢         -١ قول      ١٤ أقوال من أل ٤أختار 

   -٣                    -٢                      -١   ةأقوال من أألقوال المتبقي٣أتنازل عن 

  -٢                     -١              :  عن قولين آخرينأتنازل

  -١                  : أتنازل عن قول آخر

 مـا هـي أهميـة هـذه         . زميالتك لماذا اخترت أقوال وتنازلت عن أخـرى       /ي مع زمالئك  /ناقش

  االحتياجات في حياتك؟ ما هي الطريقة التي اتبعتها في هذا االستبيان؟
      

  

  



 ٧٧

   . طلب الدعم والمساعدة : سادسةالجلسة ال

  

  إناث  ذكور   الجلسة السادسة

  ٢٩/٤/٢٠٠٨  ٢٩/٤/٢٠٠٨  التاريخ

  ١٢:٥٠-١٢  ١١:١٠-١٠:٢٠  الوقت 

  الثالثاء  الثالثاء  اليوم 
 

  : األهداف

 أن يميز أعضاء المجموعة اإلرشادية المواقف الـضاغطة وتحديـد االقتراحـات             1-

  . واآلليات لمواجهة هذه المواقف

 أن يتمكن أعضاء المجموعة اإلرشادية من زيادة القدرة علـى مواجهـة المواقـف               2-

  . الضاغطة والتعبير

  : اإلجراءات

يرحب الباحث بأعضاء المجموعة اإلرشادية ويشكرهم على حضورهم في المكـان            -

  . والزمان

 عن مجريات الجلسة الـسابقة ويـسأل أعـضاء المجموعـة            يتحدث الباحث قليالً   -

ومن ثم يفتح المجال لمناقشة كل      ،  ن استبانه اتخاذ القرار هل تم تعبئتها      اإلرشادية ع 

 . عضو على حدة

ويتحدث قلـيال   ،  )طلب الدعم والمساعدة  (ينوه الباحث عن موضوع الجلسة الحالية        -

هناك الكثير من المواقف الحياتية والتجارب اليوميـة التـي          : عن الموضوع ويقول  

ويمكن أن تكون هذه التجارب ضـاغطة       ،  آلخرينيمر بها اإلنسان في تعامله مع ا      

 . وتؤثر بفاعلية على أدائه في الجوانب الحياتية المختلفة

يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشادية أن يتوزعوا إلى مجموعات صغيرة            -

ومن ثم يطلـب مـن      ،   ؟ ما هي أكثر المشاكل الحالية انتشاراً     ،  ويسأل المجموعات 

 السؤال كل مجموعة على حدة وكتابة ذلك علـى ورقـة            المجموعات اإلجابة على  

 . كبيرة

 عنهـا ليمثلهـا فـي       بعد انتهاء المجموعات من النشاط تنتدب كل مجموعة متحدثاً         -

وهكذا حتى تنهي باقي المجموعات     ،  القراءة والشرح على السبورة أمام المجموعات     

 . النشاط



 ٧٨

أكثـر المـشاكل    ( شفافية   يعرض الباحث ،  بعد إنهاء كل المجموعات مناقشة النشاط      -

  ،من ضمن المناقـشات   ،   ويفسح المجال للنقاش وتدوين المالحظات     )الحالية انتشاراً 

ما هو الموقف   ،  ما هي أكثر المواقف التي تسبب لنا الضيق والتوتر؟ ما مصادرها؟          

ما هي أكثر المواقف الدقيقة التي تسبب لنـا اإلزعـاج؟           ،  الذي نريد التخلص منه؟   

  . )المجال الشخصي، المجتمع، التعليم، األسرة(ت لتشمل تتعدد المجاال

يتحدث الباحث قليال عن المواقف الضاغطة وكيف تؤثر على اإلنسان، بعض المواقف            

 على حياتنا وشخصياتنا ونفسيتنا وبعض الواقف تمر بسالم،          سيئةً الضاغطة تترك آثاراً  

غلب على مواقف ضاغطة مماثله     فتكسبنا الخبرة والقوة واإلرادة والثقة ونتعرف كيف نت       

الضغط ثقل عام يوضـع      :يتطرق الباحث إلى آثار الضغط النفسي ويقول      . في المستقبل 

ن استمر احتاج اإلنسان إلى     إو،  على الجسم فان انتهى عاد اإلنسان إلى وضعه الطبيعي        

ويمكن أن يؤدي إلى استنزاف تدريجي ومـستمر        ،  لطاقة األعضاء اً  استنهاض واستنفار 

  . اقة فتضعف قدرة الجسم على المقاومةللط

ويتم  )العالمات الدالة على الضغط على األعضاء     (ثم يوزع الباحث ورقة عمل بعنوان       

  .مناقشتها وتفسيرها بشكل جيد

  

  -:تمرين البطاقات

  . بعد توزيع أعضاء المجموعة اإلرشادية -

ياتيـه   عليهـا مواقـف ح     يوزع الباحث على المجوعات الصغيرة بطاقات مكتوبـاً        -

 ).أسئلة تمرين البطاقات(ومع البطاقات يوزع الباحث ورقة عمل بعنوان ، ضاغطة

يطلب الباحث من المجموعات مناقشة المواقف الموجودة لـديهم علـى البطاقـات              -

 . ومن ثم كتابة آرائهم على ورقة كبيره، وربطها مع ورقة العمل

 عنها فـي تعليـق      حدثاًبعد انتهاء المجموعات من المناقشة تنتدب كل مجموعه مت         -

وقراءة ما كتبته المجموعة أمام المجموعات ويتم مناقشتها بشكل عام، وهكذا لكـل             

 . المجموعات حتى تنهي النشاط

 من الوقت للمجموعات وذلك لتجميع األفكار       بعد انتهاء التمرين يعطي الباحث قليالً      -

دعمهـا   لطلـب    االتي طرحت من خالل تصنيف الجهات التي يمكن أن يتوجهـو          

 )المربون،األصدقاء،غير ذلك، مؤسسات، األهل، أفراد(ومساعدتها في فئات 

في نهاية الجلسة يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشادية مهمات يمكـن أن ينجزوهـا فـي                 

  :البيت وتناقش في الجلسة القامة

  .قترح الجهات واألشخاص التي يمكن أن نطلب منهم المساعدةإ)١(-



 ٧٩

  ).تقديم المعلومات، تقديم الدعم والمساعدة(يات الدعم والمساعدة؟ من حيثما هي آل)٢(-

  

  تمرين البطاقات 
  :حد المواقف التاليةأيكتب على كل بطاقة ) A 4أو نصف ورقة (بطاقات مربعة الحجم  :األدوات

  . أمام التلفاز عندما يشاهدني جالساًوالدي يوبخني كثيراً) ١

   .  كما يريد هو دائماًوالدي يتوقع مني أن أكون )٢ 

  .  وال يتفاعلون معي أو يناقشونني في أمور تخصهمزمالئي في الصف يتركونني وحيداً) ٣

  . زمالئي ال يعيرون أي اهتمام أو تقدير لمشاركتي في الصف أو عندما أكون معهم) ٤

  . ة ما تلقي علي أعباء منزلية ال استطيع أن أوازن بينها و بين الدراسأمي كثيراً) ٥

و ال يعيـرون    ،   لقـدرات اآلخـرين    مدرسي يتوقعون مني أن يكون أدائي في المدرسة مماثالً        ) ٦

   . اهتماما للقدرات الفردية

مدرسي ينظرون إلي من الجانب األكاديمي فقط وال يستطيعون رؤية الجوانـب األخـرى فـي                ) ٧

  . شخصيتي

ولكن أتـردد   ،  رين بها ولدي ما أقول     ما يخطر ببالي أن هناك قضايا أحب أن أشرك اآلخ          كثيراً) ٨

  . بالمشاركة

ولكـن ال اسـتطيع أن أوجـه        ،  أواجه مواقف من قبل اآلخرين اشعر بالضيق واالنزعاج منها        ) ٩

  . مالحظاتي لهؤالء األشخاص ألسباب مختلفة

   .  أن لدي مشاعر تجاه شخص معين و لكن ال اقدر على البوح له بهاشعر أحياناًأ) ١٠

  .  عليهم وأجاريهمو لكن أجد نفسي معتاداً،  أنني غير راض عن تصرفات زمالئياناًشعر أحيأ) ١١

شعر أن لدي ما أشارك به      أو،  ن يتوجه إلي ألشارك في موضوع     أ ما يحرجني المدرس ب    كثيراً) ١٢

   .  بالضعفولكن أقف أمام زمالئي شاعراً

لشخص المناسب ليساعدني بها مما     وال أجد ا  ،   ما أواجه مواقف تسبب لي الضيق والتوتر       كثيراً) ١٣

   . يؤدي إلى تراكمها وضغطها علي

 شعر أنني كنت مخطئاً   أ ما أجد أن اآلخرين يوجهون لي اللوم حتى في المواقف التي ال              اًكثير) ١٤

   . فيها و يحكمون علي بناء على مواقف مسبقة
  

  

  

  

  



 ٨٠

  أسئلة  تمرين البطاقات 
  كيف يمكن أن يكون شعورك في كل موقف؟  .١

 ين في التوجه ألحد لطلب المساعدة؟ لم نعم و لم ال؟/هل تفكر  .٢

 ي في التوجه إليه؟ لماذا؟ / من يمكن أن تفكر  .٣

 بأي صيغة سيكون توجهك؟  .٤

 تتوقعينها؟ / ما النتيجة التي تتوقعها  .٥

   آخرين يمكن أن يقدموا الدعم لنا؟ لماذا من المهم لنا أن نشرك في تجربتنا أشخاصاً .٦

  ون شعورك في كل موقف؟ كيف يمكن أن يك .٧

 ين في التوجه ألحد لطلب المساعدة؟ لم نعم و لم ال؟/هل تفكر  .٨

 ي في التوجه إليه ؟ لماذا؟ / من يمكن أن تفكر  .٩

 بأي  صيغة سيكون توجهك؟. ١٠

 تتوقعينها؟ / ما النتيجة التي تتوقعها . ١١

 ن يقدموا الدعم لنا؟  آخرين يمكن ألماذا من المهم لنا أن نشرك في تجربتنا أشخاصاُ. ١٢
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨١

  : أكثر المشاكل الحالية انتشاراً
   . األوضاع السياسية و النزاعات المسلحة وفقدان األمان -

  . المصاعب االقتصادية -

  . الحرمان -

 . المشاكل العائلية -

  . كبر حجم األسرة و قلة دخلها -

  . انتشار بعض العادات االجتماعية والفردية السيئة -

  . تشار األمراضان -

  . سواء المالية أو االجتماعية، الخسارة -

  . الخصومات والصراعات مع األقران -

 .  الصعبةةالعالقات االجتماعي -

   -: علينا أن ننظر إلى حياتنا ونسال أنفسنا ما يلي، عند التعامل مع هذه المواقف

  ما هي أكثر المواقف التي تسبب لنا الضيق والتوتر؟ ما مصادرها؟   )  أ

 وان تخلصنا منه سنشعر بالراحة والهدوء؟ ، ا هو الموقف الذي نريد التخلص منهم )  ب

 ما هي أكثر المواقف الدقيقة التي تسبب لنا اإلزعاج؟  )  ت

المجـال  ،  مجل المجتمع ،  مجال التعليم ،  األسرة(وينبغي أن تشمل نظرتنا هذه مختلف المجاالت        

  ). الشخصي

ولكن عندما نمر   ،   على حياتنا وشخصيتنا ونفسيتنا    يئةً س ترك آثاراً ت ف نابعض هذه المواقف تمر ب    

قد نكتسب الخبرة والقوة واإلرادة والثقة ونعرف كيف نتغلـب علـى            ،  بالمواقف الصعبة بسالم  

وهذا هو الجانـب االيجـابي لتجـارب المواقـف          ،   في المستقبل  مواقف مماثلة أو اشد صعوبةً    

 مرغوب فيه ويمثل عبئـا علـى اإلنـسان          إال أن تكرار هذه الضغوط يعتبر أمر غير       . الصعبة

  . وصحته

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٢

  : التوجه لطلب الدعم والمساعدة
وأي نوع من   ،  وما الذي يجعلها مساعدة مجدية    ،  يحتاج كل منا إلى فهم معنى طلب الدعم والمساعدة        

ويعتبر طلب الدعم و المساعدة مهارة بحاجة إلى تعلـم       ،  لى من نتوجه في طلبها    إو،  المساعدة نطلب 

   . باعتبارها خطوة شجاعة بحاجة إلى مبادرة ومعرفة بالجهات التي يمكن التوجه إليها

   -:الجهات واألشخاص الذين اطلب المساعدة منهم

 المراكز  -٤،   المرشدون االجتماعيون والنفسيون   -٣،   المعلمون ومدراء المدارس   -٢،   الوالدين -١

   . للخدمات اإلرشادية المؤسسات المقدمة -٥ ،الشبابية المؤهلة لإلرشاد

  

  : آليات الدعم والمساعدة

  : تقديم المعلومات •

، تعريف بالمؤسسات العامة في مجـال الخدمـة االجتماعيـة واإلرشـاد النفـسي              .١

   . التي تقدمها في كل مدينة أو قرية في فلسطينوالخدمات 

  . ة/ة والنفسي/ة االجتماعي/تعريف بدور المرشد .٢

  . لب اإلرشادطريقة التحويل أو التوجيه لط .٣

  . ضمان نوعية الخدمة اإلرشادية المقدمة .٤

  . خذ قرار بالتغييرأحرية االستمرارية أو  .٥

حـق تقريـر المـصير،      ،  التقبل واالحترام ،  السرية(الحفاظ على أخالقيات المهنة      .٦

. ،الـدعم والتقـدير   ،  التفهم واالحتواء وعدم إصدار األحكام    ،  االستماع واإلصغاء 

  . )الخ....

  

  :  الدعم والمساعدةتقديم •

ن والـسعي أل  ،  ن نكون واعين لتوقعات الشخص الذي يطلب المساعدة       الحاجة أل : التوقعات -١

  . ا اإلحباط والغضب/فال تكون عالية وتسبب له، تكون هذه التوقعات حقيقية

والبحث عن مـصدر هـذه      ،  دون الموافقة عليها بالضرورة   ،  فهم مبررات الشخص  : التفهم -٢

 أتت ولماذا؟ من أين ، المبررات

  .  عن النقاط االيجابية والعمل على تطويرهااًالبحث دائم -٣

  . النظر إلى السلبيات والعمل على تغييرها -٤

 إال إذا كان ذلـك ضـرورياً      ،  وعدم البوح لآلخرين بما يقول    ،  احترام خصوصية الشخص   -٥

  . لحماية حياة الشخص
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قد تكـون ممنوعـة بعـرف       والتي  ،  إعطاء الشرعية للمشاعر التي تثار في نفس الشخص        -٦

  . المجتمع أو بإيحاء من ضمير الشخص نفسه

ولـيس  ،  بالكالم أو بالكتابة  ،  مثالً(تعلم كيف يمكن التعبير عن هذه المشاعر بشكل شرعي           -٧

  . )بالصرامة أو بالعنف

  

  :يمكن لإلنسان التعرف على العالمات الدالة على الضغط من خالل ما يلي

  
   -:المظلة العامة

حالة من /  اضطرابات المزاج-٣ ، الغضب ألتفه األسباب-٢. تر العام و الشد العضلي التو-١

   . الضيق واإلرهاق المستمر

   -:نفسيا 

 التوجس والخوف والقلق على أشياء ال -٢، التفسير الخاطئ لتصرفات اآلخرين ونواياهم-١

   . بدلها االضطراب في االقتناعات بل وإحالل اقتناعات أخرى ت-٣ ،تستدعي ذلك

   -:جسدياً

  .  اضطرابات الهضم-٢،  اإلجهاد السريع و التعب ألقل مجهود-١

   .  ارتفاع ضغط الدم-٥ ، خفقان القلب-٤،  اضطرابات التنفس-٣

 يمتلك الطلبة القدرة والمهارة على التعرف على هذه المواقف وعلى الجهات التي يمكن وحتماً

   .  بها لتوجيه طاقاتهم نحو التغلب على هذه المواقفاالستعانة بها والصيغة التي سيتوجهون
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   . الصراع وحل المشكالت: الجلسة السابعة

  

  إناث  ذكور   الجلسة السابعة

  ٣٠/٤/٢٠٠٨  ٣٠/٤/٢٠٠٨  التاريخ

  ١-١٢  ١١:٤٥-١٠:٤٥  الوقت 

  األربعاء  األربعاء  اليوم 

  

  :األهداف

  . لى أنواع الصراعات أن يتعرف أعضاء المجموعة اإلرشادية ع1-

   . أن يتعرف أعضاء المجموعة اإلرشادية على كيفية حل الصراعات بشكل جيد وناضج وواع2-

  

  :اإلجراءات

يرحب الباحث بأعضاء المجموعة اإلرشادية ويشكرهم على حضورهم في الزمان           -

  . والمكان

كلفهم بهـا   يرجع الباحث قليال إلى الجلسة السابقة ويسأل الطلبة عن المهمات التي             -

 : في الجلسة السابقة وهي

يتم ،  ما هي آليات الدعم والمساعدة؟ من حيث تقديم المعلومات وتقديم الدعم والمساعدة           

عرض نتائج المهمات من قبل المجموعات وذلك عن طريـق المتحـدثين مـن كـل                

  . ويتم مناقشة النتائج بشكل جماعي، مجموعة

) آليات الدعم والمـساعدة   (لباحث شفافية   يعرض ا ،  بعد انتهاء المجموعات من العرض    

  . على جهاز العرض الموجود ويتم نقاشها بشكل موسع

  :بعد االنتهاء من مهمات الجلسة السابقة يعود الباحث لموضوع الجلسة الحالية

يحدث الـصراع   :  عن الصراع ويقول   ويتحدث الباحث قليالً  ،  الصراع وحل المشكالت  

وذلك لوجود تعـارض مـع      ،  ر والحصول على متطلباته   عندما ال يستطيع الفرد االختيا    

  . وهنا يحدث الصراع، اآلخرين حول حاجاته ومتطلباته

ما هي  ،  ما هي أنواع الصراع؟   ( عليها   يوزع الباحث على المجموعات ورقة مكتوباً      -

   . )أساليب مواجهة الصراع والمشكالت؟

 . يتم مناقشة الورقة من قبل المجموعات كل مجموعة على حدة -

بعد انتهاء المجموعات يتم تعليق نتائج المناقشات من قبل متحدثي المجموعات على             -

 . السبورة ومناقشتها بشكل جماعي
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بعد ذلك يعرض الباحث شفافية أنواع الصراع وأساليب مواجهة الصراع وتنـاقش             -

  . بشكل موسع

  : تمرين أساليب حل المشكالت

  : الهدف

  . المختلفة لحل المشكالت ومدى نجاعتها من خالل لعب األدوارأن يقوم الطلبة باختيار األساليب 

  :الخطوات

  . يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشادية أن يتوزعوا إلى ثالث مجموعات -

يطلب الباحث أن تقوم كل مجموعة باختيار مشكلة يواجهها الطلبـة فـي حيـاتهم                -

ـ  ،  ثم تمثل المشكلة وتبين طريقة حلها     ،  اليومية ع المجموعـات أسـاليب     بحيث تتب

  . مختلفة

  . مجموعة تحل المشكلة والصراع بشكل عدواني  - أ

 .  مجموعة تحل المشكلة والصراع بشكل انسحابي - ب

  .  مجموعة تحل المشكلة والصراع بطريقة التعاون وحل المشكالت - ت

   المجموعات الثالث من النشاط يفتح نقاش حول الفروقات في ءبعد انتها -

  : خالل توجيه األسئلة التاليةالمجموعات الثالث من 

  هل أغضبتهم الطريقة التي استخدموها في الحل؟   - أ

 هل تأذى شعور أي منهم؟  - ب

 هل كان أحد منهم سعيدا بطريقة الحل؟ - ت

 ما األسلوب األفضل لحل الصراع والمشكالت؟  - ث

  : النقاش يكتب الباحث على السبورةءبعد انتها -

  . خسارة/ ربح = العدواني 

  . خسارة/ ربح = أالنسحابي 

   .  لكال الطرفينعدالةً= ربح / ربح = التعاون 

من خالل النقاش مع الطلبة يقوم الباحث بتلخيص أهم النقاط التـي طرحـت فـي                 -

  . الجلسة

يفسح الباحث المجال أمام أعضاء المجموعة اإلرشادية للتعليـق علـى مجريـات              -

 . الجلسة بحرية

ة اإلرشادية على الحضور والمشاركة ويطلب منهم       في نهاية الجلسة يشكر الباحث أعضاء المجموع      

 . الحضور في الجلسة القادمة في الزمان والمكان المحدد
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    :الصراع وحل المشكالت
وذلك لوجود تعارض مع    ،  يحدث الصراع عندما ال يستطيع الفرد االختيار والحصول على متطلباته         

   . وهنا يحدث الصراع، اآلخرين حول حاجاته و متطلباته

، صـراع اجتمـاعي   ،  صراع عقائـدي  ،  صراع فئوي ،  صراع على مستوى أفراد   : أنواع الصراع 

   . صراع فكري، صراع دولي

، تتأثر عملية الصراع بالمشاعر التي يحملها كل فرد والتي تؤثر على نظرته إلى موضوع الصراع              

  .أي أن كل فرد ينظر إلى المشكلة والصراع بطريقته دون سماع رأي األخر

    

  : ليب مواجهة الصراع والمشكالتأسا
يختار الناس أساليب للتعامل مع الصراع والمشكالت تختلف باختالف األشخاص و قد تؤدي بعض              

   . الخيارات للخسارة

  :  هناك ثالثة أساليب شائعة لدى األفراد في حل الصراع

األحـوال غيـر   ولكنه في معظم ،  وهو أسلوب يشمل الربح والخسارة    ،  أسلوب التهجم والعدوان  _ ١

   . ا اجتماعًيمقبوالً

أي ،  وهو عدم حل الصراع والمشكالت بـل االنـسحاب وتجنبهـا          ) التجنب(أسلوب االنسحاب   _ ٢

، وهذا األسلوب  يمكن أن يشمل الربح والخسارة  ،  أسلوب الهرب وترك الصراع والمشكلة بدون حل      

   . ولكنه ال يتضمن مواجهة أو حل للمشكلة

ذا األسلوب يشمل التعاون بين جميع األطراف في الصراع والمشكلة لحـل            وه: أسلوب التعاون _ ٣

وهـو  . وال يشمل أية خسارة   ) ربح/ ربح  (وهذا الحل يكفل الربح للجميع      . هذا الصراع أو المشكلة   

ويكون كـل طـرف     ،  وتكون ظاهرة التعاون اتجاهات ودودة صادقة بين الطرفين       . أسلوب متطور 

  .  لآلخرمعلماً

إذ يـرى   ،  مثال ذلك ظاهرة الزواج المبكر    ، و   لحل الصراع هو التعاون بين األفراد     أفضل أسلوب   

و في الوقت نفسه    ،  األهل من خالل وجهة نظرهم أن زواج ابنتهم في سن مبكرة هو األمر المناسب             

وهنا نرى اخـتالف    . ترى االبنة أن تعليمها وذهابها إلى المدرسة أهم من الزواج في الوقت الحالي            

وأفضل حل هو التعاون بين األهل واالبنة إليجـاد حـل           . األهل واالبنة : نظر بين الطرفين  وجهة ال 

   . لهذه المشكلة

بعض األفراد ال يختارون أسلوب التعاون لحل الصراعات والمشكالت ويختارون الحـل األسـهل              

لعـالج  مثال على ذلك الطلب المقصر في الواجبات المدرسية يختار الحل األسهل            . وهو االنسحاب 
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ممـا يـؤثر علـى تحـصيله        . فيبدأ بالغياب عن المدرسة لتجنب المواجهة مع المدرسين       ،  المشكلة

   . األكاديمي
  

  : خطوات حل المشكالت
  _ :هناك عدة طرق لحل المشكالت بخطوات مرتبة و تبدأ

أو معرفة أن هناك مشكلة تؤثر على حية الفرد في المدرسة أو البيت أو الشارع أو مع أصدقائه                  _١

   . في حياته العامة

   . اإلعداد للعثور على حل لهذه المشكلة_ ٢

   . محاولة صنع حل ثم تقييمه من خالل قياس النفع أو الضرر العائد من هذا الحل_ ٣

وتشمل هذه المرحلة خطوات عملية لحل المشكلة من خـالل قاعـدة منظمـة و               ،  محلولة الحل _ ٤

   . منطقية

فانه يساعد على إيجاد حل ناجح و       ،  تباع هذا النظام في حل المشكالت     إذا توفر ظرف مالئم وجيد إل     

 قدرة الفرد على رؤية المشكلة والـصراع بالـشكل          ألنويدخل هنا عامل التجربة والخبرة        . فعال

   . المطلوب تساعده في حل المشكلة التي يعاني منها

  

  : كيف نطور القدرة على حل المشكالت عند الطلبة
  : ات الطلبة على حل المشكالت من خالل تشجيعهم علىيمكن تطوير قدر

ورؤية المشكلة من وجهة    ،  أي القدرة على النظر إلى المشكلة بطرق عديدة مختلفة        ،  التفكير الخالق 

يتم حث الطلبة على إتباع أساليب مختلفة لتأدية عمـل مـا            ،  لتشجيع التفكير الخالق  . نظر اآلخرين 

أو  ،  ) الـخ ،  وقبول أكثر من إجابة عن سؤال مـا       ،  الة حسابية مثال قبول أكثر من طريقة لحل مس      (

بل ،  والمفكر الخالق البد أن يكون لديه استعداد للدخول في مخاطر التجريب          . الخروج بأفكار جديدة  

  . و الوقوع في أخطاء أيضا

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٨

   . لعب األدوار: الجلسة الثامنة

  

  إناث  ذكور   الجلسة الثامنة 

  ٤/٥/٢٠٠٨  ٤/٥/٢٠٠٨  التاريخ

  ١٢:٤٠-١٢  ١٠:٤٠-١٠  الوقت 

      اليوم 

  

  . لعب األدوار حول التفاوض) ١(تمرين

والتمرن عليها بواسـطة    ،  ) رابح   –رابح  (أن يتعرف الطلبة على طريقة التفاوض المسماة        : الهدف

   . لعب األدوار

  :الخطوات

ن يرحب الباحث بأعضاء المجموعة اإلرشادية ويشكرهم على حضورهم في الزما          -

  . والمكان

 لتمثيل المشهد المكتوب فـي ورقـة        ةيختار الباحث اثنين من المجموعة اإلرشادي      -

ويشرح لهما تفاصيل النـشاط لوحـدهما       ،  لعب أدوار حول التفاوض   ) ٤-2(العمل  

ويحصل كل طالب منهما على نسخة من ورقة العمل ليساعده          ،  دون بقية المجموعة  

  . ذلك في تمثيل المشهد

ثيل المشهد يجري الباحث مع أعضاء المجموعة اإلرشادية نقاشا حول          بعد نهاية تم   -

 : المشهد من خالل طرح األسئلة التالية

   ما هو موقف كل من الطالبين؟1-

   ما مصلحة كل منهما؟2-

   كيف جرى التفاوض للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين؟3-

  -:صفات المفاوض الناجح) ٢(تمرين 

 الناجح على حاجات عملية مـن حيـاتهم         ضلى تطبيق مواصفات التفاو   أن يتمرن الطلبة ع   : الهدف

   . الخاصة

  : الخطوات

يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشـادية أن يتوزعـوا إلـى مجموعـات               -

  . صغيرة

على كل مجموعـة    ) صفات المفاوض الناجح  (يوزع الباحث نسخا من ورقة العمل        -

  . من المجموعات الصغيرة
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فراد المجموعات الصغيرة نذكر حاالت طبقوا فيها تلك الصفات         يطلب الباحث من أ    -

 . وحاالت أخرى لم يطبقوها فيها مما أعاق عملية التفاوض

 عنها لتعليق وقـراءة     بعد انتهاء المجموعات من النشاط تنتدب كل مجموعة متحدثاً         -

 . ما كتبته مجموعته ويكون النقاش بشكل جماعي

 ألهم النقاط التـي طرحـت فـي     سريعاً ش يجري الباحث تلخيصاً   في نهاية الجلسة ومن خالل النقا     

  . ويفسح المجال أمام األعضاء للتعليق وتدوين المالحظات، الجلسة

يشكر الباحث أعضاء المجموعة اإلرشادية على حضورهم وتفاعلهم ويطلب منهم الحـضور فـي              

    . الجلسة القادمة في الزمان والمكان

  

   -:لعب ادوار حول التفاوض
   .  دقائق٤-٣شخصان ألداء الموقف التالي أمام الصف في فترة : المطلوب

  : الموقف

 يـوم   وهما يتناقشان ماذا سـيعمالن سـوياً      . رياض وسليم صديقان يقومان بالكثير من األمور معاً       

   دافئـاً  .اكيتاًجإذ يريد أن يشتري     ،  رياض يريد من سليم أن يرافقه إلى السوق       . الخميس بعد الظهر  

 اًألنه لم يتبق كثير،   إلى مكان للتنزه   وسليم يريد من رياض أن يذهبا معاً      . ل الثاني من المدرسة   للفص

   . من األيام المشمسة في هذا الفصل

كما يمكن اختيار موقف آخـر      . المشهد ذاته يمكن أن تؤديه طالبتان بحيث يتم تأنيث اللغة         : مالحظة

   .  لطلبة  الصفمةًءون أكثر مالك يمماثالً

  

   :لعب ادوار
التخلـي   حمد من ابنها  أطلبت أسرة   ،  في الفترة األخيرة  .  على عالقة جيدة بأمجد    اً مجتهد اًحمد طالب أ

، مجد تسودها عالقات متفككة وال يحترم أفرادها بعضهم بعـضاً         أ ةمجد بسبب أن عائل   أعن صديقه   

   . حمد أن يؤثر ذلك على عالماته أو أخالقهأوتخاف أسرة 

طالعه على مجلة جديـدة أو      حمد لزيارته في المنزل إل    أن األمر و يدعو صديقه      مجد ال يعرف ع   أ

  حمد؟ أكيف يتصرف ، لعبة جديدة

   . ؤديه طالبتان بحيث يتم تغيير األسماء و تأنيث اللغةتالمشهد ذاته يمكن أن : مالحظة
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   :صفات المفاوض الناجح
  : ء منهايجب أن نقوم بعدة أشيا، لكي نكون ناجحين في التفاوض

ي /ي عليك أن تتعرف   /ي على الطرف الثاني أو تتفاوض     /قبل أن تتعرف  : ي نقاط ضعفك  /حدد ) ١

نه من المهم التعرف علـى      أ أي   . مما يساعد في التفاوض   ،  على مشاعرك وانفعاالتك ونقاط ضعفك    

   . النفس قبل التعرف على قدرات اآلخرين

العـد  : مثال،  ي أية لحظة في عملية التفاوض     /غلي أن تست  /حاول:  للتفكير ي لنفسك وقتاً  /شترا) ٢

   .  قبل الدخول في مناقشة سواء قبل التفاوض أو أثناء التفاوض١٠ -١من 

، .. ). ولكن(تقولي  /ال تقل ،  عند انتهاء الطرف اآلخر من الحديث     : ي جيدا للطرف اآلخر   /أصغ) ٣

ي رأيك الذي   /ها يمكن أن تقدم   بعد. ذلك كي يستمر النقاش في الشكل الصحيح      ،  )نعم: (قولي/بل قل 

   . ين دون إظهار تعارض مع الطرف اآلخر/تريد

إذا بدأت العبارة بكلمة أنـت      ،  في أثناء التعبير عن الرأي    ): أنت(وليس  ،  )أنا(ي عبارتك ب  /ابدأ) ٤

   . فإنها توحي بروح الود والتفاؤل) أنا(ولكن إذا بدأت ب، فإنها توحي للطرف اآلخر بالمالمة

فالتمـسك  ،  ي في الدفاع عن وجهة نظرك والتمـسك بهـا         /ال تتردد : ي عن وجهة نظرك   /دافع) ٥

   . بوجهة نظرك ال يعني عدم اعترافك بسالمة رأي اآلخر

أن التعبير عن الخالفات مع الطرف اآلخر ال يعنـي          : ي بالخالفات بينكما بروح متفائلة    /اعترف) ٦

  . ة لوجهة نظره/ متفهمفذلك يبين ويوضح للطرف اآلخر انك، تجاهلك لموقفك

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩١

    . )١(ضغط األقران وتأثير المجموعة على الفرد : الجلسة التاسعة

  

  إناث  ذكور   الجلسة التاسعة 

  ٥/٥/٢٠٠٨  ٥/٥/٢٠٠٨  التاريخ

  ١٠:٤٥-١٠  ١٢:٤٠-١٢  الوقت 

  االثنين  االثنين  اليوم 

  

  : األهداف

 ألسباب التي تجعل المراهقين يتبعون رفاقـاً       المجموعة اإلرشادية على ا    ءأن يتعرف أعضا   •

  . سيئين

 .  المجموعة اإلرشادية على كيفية االبتعاد عن رفاق السوءءأن يتعرف أعضا •

 المجموعة اإلرشادية على عالقات الصداقة في جيل المراهقة وكيفيـة           ءأن يتعرف أعضا   •

 . التعامل معها

  :اإلجراءات 

ية ويشكرهم على حضوره في الزمـان       يرحب الباحث بأعضاء المجموعة اإلرشاد     -

  . والمكان

 : عن ضغط األقران وتأثير المجموعة على الفرد كأن يقوليتحدث الباحث قليالً -

 كنـا أم    وعلينا كراشدين أهـالً   ،   أن يكون للمراهق مجموعة أصدقاء     من الطبيعي جداً  

أو ،  رغب بهم  نحن ال ن   ولكن قد يختار أبناؤنا أصدقاءً    ،  أن ندعم أبناءنا في ذلك    ،  مربين

وهنا البد من أن نتصرف بحكمـة       ،  نعرف أن مرافقتهم ستعود على أبناءنا بتأثير سلبي       

  . تجاه هذا الموقف

فهو خوف شرعي   ،  من أقران السوء  ،  أما خوفنا على أبناءنا وخاصة في جيل المراهقة       

  . بسبب حبنا ألبنائنا ولحساسية هذه الفترة من العمر

ويسأل ،  رشادية أن تتوزع على مجموعات صغيرة     يطلب الباحث من المجموعة اإل     -

ما األسباب التي تجعل بعض المـراهقين يتبعـون         ،  الباحث المجموعات الصغيرة  

  رفاقا سيئين؟

يترك الباحث المجال للمجموعات الصغيرة اإلجابة بنقاط على ما طرحـه بحيـث              -

بورة بحيث  تكتب كل مجموعة ما تم نقاشه وبعد االنتهاء يتم تعليق ما كتب على الس             

وهكـذا حتـى    ،  يقرأ العضو المفوض عن المجموعة ورقة مجموعته ويتم مناقشتها        

  . تنتهي المجموعات



 ٩٢

 سـيئين   يعرض الباحث شفافية األسباب التي تجعل بعض المراهقين يتبعون رفاقـاً           -

 . ويتم مناقشتها بشكل جماعي

تـصرف  كيـف ن  (بعد االنتهاء من النشاط يطلب الباحث من المجموعات مناقـشة            -

 . )لمساعدة المراهق في االبتعاد عن أقران السوء؟

 عنهـا   وبعدها تنتدب كل مجموعة متحدثاً    ،  تتم المناقشة داخل المجموعات الصغيرة     -

 . ليعلق ما كتبته المجموعة على السبورة ويقرأ وتتم المناقشة الجماعية

المراهق كيف نتصرف لمساعدة    (بعد االنتهاء من المناقشات يعرض الباحث شفافية         -

 . وتتم مناقشتها بصورة جماعية) في االبتعاد عن أقران السوء؟
 
  :تمرين الصداقة

من خالل طرح نماذج لنوعيـة مختلفـة مـن          ،  أن يعالج الطلبة بأنفسهم موضوع الصداقة     : الهدف

  . األصدقاء وأثر المجموعة االيجابي والسلبي على الفرد

  : الخطوات

   )١الصداقة(مجموعات الصغيرة ورقة العمل     يوزع الباحث على كل مجموعة من ال       -

ـ              اًويطلب منهم قراءتها واإلجابة على األسئلة المطروحة في نهايتها ويتيح لهم وقت

  . إلتمام المهمة

يوزع الباحث على المجموعـات ورقـة       ) ١الصداقة(بعد االنتهاء من ورقة العمل       -

 . اوذلك لمناقشتها واإلجابة على أسئلته) ٢الصداقة(عمل ثانية 

بعد ذلك يتم مناقشة عمل المجموعات من قبل المتحدثين بأسماء المجموعات وذلك             -

 . أمام الجميع

يطلب الباحث من كل مجموعة المحافظة على األوراق التي تحتوي علـى نتـائج               -

مناقشاتهم ومالحظاتهم ومالحظات بقية المجموعات وذلك الستخدامها في الجلـسة          

 . القادمة

  .  أمام الطلبة للتعليق على مجريات الجلسة مع تدوين المالحظاتيفسح الباحث المجال

في نهاية الجلسة يشكر الباحث أعضاء المجموعة اإلرشادية على حـضورهم وتفـاعلهم المناسـب            

  . ويطلب منهم الحضور في المكان والزمان للجلسة القادمة

  

  

  

        



 ٩٣

  :  سيئيناألسباب التي تجعل بعض المراهقين يتبعون رفاقاً 
مما يجعله يبحث عـن     ،  ة وتساؤالته في فترة المراهقة الحرجة     /عدم تفهم األهل لحاجات المراهق    *

ة /يحدث ذلك في كثير من األحيان دون أن يفكر المراهـق          . أناس آخرين يصغون لما يفكر ويشعر     

   .  كان أم إيجاباًسلباً، بمدى تأثير هذه المجموعة عليه

وخاصة فـي  ، فكل إنسان . حتى لو كان لها تأثير سلبي عليه      ،  وعةة لالنتماء لمجم  /حاجة المراهق * 

   .  منهيحتاج لجسم دائم ينتمي إليه ويكون جزءاً، جيل المراهقة

   . ها/ت بان ذلك يشد انتباههم إليه/ة جلب انتباه األهل إذا شعر/محاولة المراهق* 

   . تشد اهتمامات هذا الجيلة مع هذه المجموعة لغة واهتمامات مشتركة /يمكن أن يجد المراهق* 

ا شعورا باالسـتقاللية    /مما يعطيه   ،  ة بالبلوغ ومحاولة االنفصال عن سلطة األهل      /شعور المراهق *

   . بعض الشيء

ا /ا سنا لتعطيه  /ة بالثقة بالنفس إلى أن ينتمي لمجموعة اكبر منه        /أحيانا يؤدي عدم شعور المراهق    *

     . ا شعورا بالقوة والسيطرة/ا لتعطيهأو لمجموعة اصغر منه سن، الشعور باألمان

  

  ة في االبتعاد عن أقران السوء؟ /كيف نتصرف لمساعدة المراهق
  . ة طيلة الوقت وليس فقط وقتما يحلو لنا نحن ذلك/بناء عالقة جيدة مع المراهق •

ا في الطرح الن ذلـك      /تقبل ما يقول وما يطرح من مواضيع حتى لو كنا على خالف معه             •

 في هذا الجيـل   ا/ومن ثم معرفة اهتماماته   ا،  /ا وعلى نمط تفكيره   /التعرف عليه يساعدنا في   

  . وكيفية اإلجابة على هذه االهتمامات من قبلنا كبالغين

،  من أية عالقة يخوضـها ا/ة على التفكير بااليجابيات والسلبيات العائدة عليه    /حث المراهق  •

ومن ثم اتجاه ما نفكر بـه نحـن         ،  أوالا  /أو بمساعدتنا إلى قرار تجاه نفسه     ،  ا/ليصل بنفسه 

  . حول هذه العالقة

ة التوجه إليها والتعامل معها بدل إمضاء الوقـت مـع هـذه             /طرح بدائل يستطيع المراهق    •

 . ا عنها/دون أن نشدد على أن هدفنا من ذلك هو إبعاده، المجموعة

أسـباب هـذا    مع شرح   ،  ا من أقران سيئين   /ة عن خوفنا عليه   /ال ضرر في إخبار المراهق     •

  . ا/التخوف وما يمكن أن يسبب له

الن ذلك  ،  ا في المنزل والتعرف عليهم    /ة طرح فكرة استقبال أصدقائه    /يمكن ألهل المراهق   •

مما يغني نقاش األهل    ،  هل في الحصول على فكرة حول نوعية هؤالء األصدقاء        األيساعد  

  . ة عنهم وقت الحاجة/مع المراهق



 ٩٤

ا حـول هـؤالء     / التقرب من ابنهم أو ابنتهم والحديث معـه        في حالة عدم استطاعة األهل     •

 . ة ويسمع له/فبإمكانهم التوجه إلى شخص يثق به االبن، األصدقاء

ن ذلـك لـن     أل،  أهم ما في األمر أن ال نقطع االتصال والتواصل مع مرهقينا مهما حصل             •

 أم  كنـا أهـالً    وليس هذا ما نبتغيه سـوءاً      بل على العكس سيزيد األمر سوءاً     ،  يجدي نفعاً 

   . مربين
 

  

  )١(الصداقة 
   هل هناك أجمل من أن يكون لنا صديق

  نحادثه وقت الضيق؟ 

  ، وان هاجمنا برد الشتاء

  أال يكون األصدقاء عند المرض كالدواء؟   

  ، وعندما تغمر الفرحة قلوبنا

  من يشاركنا الفرح غير أصدقائنا؟   

  ، وفي وقت نشعر فيه بالوحدة

  صديق المودة؟ أال نطلب من ال  

  : أسئلة للنقاش

  هل يقف معكم أصدقائكم وقت الشدة؟ كيف ومتى؟  )١

 هل تقدمون ألصدقائكم ما تريدونهم أو يقدموا لكم؟  )٢

 ماذا يعني لكم مفهوم الصداقة؟  )٣

  

  )٢(الصداقة 

  
  .....هناك من نسميهم أصدقاء ولكنهم يأخذون وال يعطون

  .... . يتحدثون فقط وال يصغون

  .....  ال يفتحوناسة كتاباًوفي وقت الدر

   . وعند الحاجة يطلبون المساعدة وان طلبت منهم ال يجيبون

  

  هل نسمي هؤالء أصدقاء؟ 

   . فكروا وعندكم الجواب



 ٩٥

    . )٢(ضغط األقران وتأثير المجموعة على الفرد : الجلسة العاشرة

  

  إناث  ذكور   الجلسة العاشرة

  ٦/٥/٢٠٠٨  ٦/٥/٢٠٠٨  التاريخ

  ١٢:١٥-١١:٣٠  ١٠:٥٠-١٠:١٠  الوقت 

  الثالثاء  الثالثاء  اليوم 

  

   .  للجلة التاسعة فاألهداف ستكون واحدةستكون هذه الجلسة استكماالً

  :تاإلجراءا

يرحب الباحث بأعضاء المجموعة اإلرشادية لحضورهم فـي الزمـان والمكـان             -

 . للجلسة

جموعـات  يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشادية أن يتوزعـوا إلـى الم            -

 موضـوع   لحيث أن هذا اللقاء سيـستكم     ،  الصغيرة التي كانت في الجلسة السابقة     

   . الجلسة السابقة

  ): مواقف عن الصداقة(تمرين 

وم كل مجموعة صغيرة بتمثيل ورقتي العمل التي عملت عليها في الجلسة            قأن ت : الهدف

  .  أمام المجموعات في الجلسة)٢والصداقة ،  ١الصداقة(السابقة 

  :الخطوات

  بعد توزيع أعضاء المجموعة الكبيرة على مجموعات صغيرة وكما في الجلسة السابقة              -

يطلب الباحث من كل مجموعة تحضير موقف تمثيلي يعتمد على ورقتي العمل التي تـم               

  . مناقشتها في الجلسة السابقة

ـ            -                            بعيـداً  شترك دوراً  يتنقل الباحث بين المجموعات بحيث يرشدهم إلى أن يختار كل م

  . ولو بعض الشيء عن شخصيته األصلية

نه شـخص  أ  ينوه الباحث أثناء عمل المجموعات أن من يختار شخصية صديق سيء ال يعني أبداً -

  . سيء

  .  للمجموعات إلنهاء العمل يعطي الباحث زمناً-

من التحضير للمواقف التمثيلية يطلب الباحث من كل مجموعة أن تعرض الموقـف              بعد االنتهاء    -

  . الذي حضرته أمام باقي المجموعات

 يفتح نقاش جماعي بعد نهاية تمثيل كل موقف وذلك حول الموقف ونوعيـة األصـدقاء التـي                  - 

   . تطرفت إليها المجموعة في عرضها التمثيلي



 ٩٦

بل الهدف من النـشاط أن يعـيش        ،   تمثيلي بأنه سيء أو جيد     نه ال يقيم أي عرض    أ ينوه الباحث    -

  .المشاركون بالنشاط شخصية غير شخصيتهم ويعبروا عنها من خالل تمثيلهم لها حسب قدرتهم

  .  في نهاية العرض لجميع المواقف التمثيلية-

ختلف عن   ت  يسأل الباحث الطلبة الذين شاركوا بالعرض عند شعورهم خالل قيامهم بتمثيل أدواراً            -

   ولماذا؟شخصياتهم وهل كان ذلك صعباً

 في نهاية الجلسة يفتح الباحث المجال للنقاش حول الفائدة التي حصل الطلبة عليهـا مـن خـالل                 -

 على بعض مـن الناحيـة اإليجابيـة أو          العروض التي قدمت حول مفهوم الصداقة وتأثيرهم بعضاً       

  . السلبية

  . طلبة للتعليق على اللقاء ومحتواه وتسجيل المالحظات ومن ثم يفتح الباحث المجال أمام ال-

 يشكر الباحث الطلبة على الحضور والمناقشة ويطلب منهم الحضور للجلسة القادمة في الزمـان               -

    . والمكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٧

    . التخطيط للمستقبل :الجلسة الحادية عشر  

  

  إناث  ذكور   الجلسة الحادية عشر

  ٧/٥/٢٠٠٨  ٧/٥/٢٠٠٨  التاريخ

  ١-١٢  ١١-١٠  الوقت 

  األربعاء  األربعاء  اليوم 

  

  :األهداف

  . أن يتمكن أعضاء المجموعة اإلرشادية من تحديد أهدافهم المستقبلية -١

 . أن يتمكن أعضاء المجموعة اإلرشادية من تحديد المهن التي يميلون إلى تعلمها واكتسابها -٢

معيقات والتحـديات التـي تعيـق تحقيـق         أن يتعرف أعضاء المجموعة اإلرشادية على ال       -٣

 . أهدافهم

  : اإلجراءات

  . يرحب الباحث بأعضاء المجموعة اإلرشادية على حضورهم في الزمان والمكان -

يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشـادية أن يتوزعـوا إلـى مجموعـات               -

 . صغيرة

 : يتحدث الباحث عن التخطيط للمستقبل -

لمـا  ،  ن قبل الشخص هي من المواضيع المهمة والحساسة       إن فكرة التخطيط للمستقبل م    

ومن القضايا التي تهمنا اختيـار      ،  يترتب عليها من نجاح أو فشل في الحياة بشكل عام         

مهنة المستقبل والتي ال بد أن تتالءم مع ميولنا وقدراتنا العقلية بحيث ينعكس ذلك على               

  . راسة وبعدهاالشعور بالراحة النفسية والتكيف االجتماعي خالل الد

ما هي العوامل االجتماعية التـي       (يطرح الباحث على المجموعات الصغيرة سؤاالً      -

  . )تؤثر على اختيار الطلبة لمهنة ما؟

يطلب الباحث من المجموعات اإلجابة على السؤال ومناقشته وكتابة اإلجابة علـى             -

 . ورقة كبيرة

داب متحدث من كل مجموعـة      بعد انتهاء المجموعات من المناقشات الفردية يتم انت        -

ليتحدث ويناقش باقي المجموعات بما كتبته مجموعته وذلك بمساعدة باقي أعـضاء            

 . المجموعة

العوامـل  (بعد أن ينتهي النقاش الجماعي لكل المجموعات يعرض الباحث شـفافية             -

 . )االجتماعية التي تؤثر على اختيار الطلبة لمهنة ما



 ٩٨

ما هي العوامل التربويـة التـي       ( آخر   يرة سؤاالً يطرح الباحث على المجموعات الصغ    

  . )تؤثر على اختيار الطلبة لمهنة معينة؟

يطلب الباحث من المجموعات اإلجابة عليه كل مجموعة على حدة ليتم عرضه كما              -

  . تم في السؤال األول

 . بعد انتهاء المناقشات الجماعية والعرض على السبورة من قبل المتحدثين المنتدبين -

 . )العوامل التي تؤثر على اختيار الطلبة لمهنة معينة( الباحث شفافية يعرض -

ما هي االعتبارات الشخصية لمهنـة      (ومن ثم يسأل الباحث المجموعات سؤاال ثالثا         -

 . )ما؟

يطلب الباحث من المجموعات مناقشة السؤال الثالث ويتم عرضه من قبل المتحدثين             -

 . المنتدبين كما حصل في السؤال السابق

االعتبارات الشخصية  ( من عرض المجموعات يعرض الباحث شفافية        ءبعد االنتها  -

 . )الختيار مهنة معينة
 

  . )المعيقات أمام تحقيق األهداف المهنية(تمرين 

  .  المهنيةتأن يناقش الطلبة معيقات تحقيق الخيارا: الهدف

  : الخطوات

لى مجموعات صغيرة   يطلب الباحث من أعضاء المجموعة اإلرشادية أن ينقسموا إ         -

  . بحيث يراعى التكافؤ في عدد المجموعات، حسب ميولهم المهنية

يتنقل الباحث بين المجموعات ويطلب منهم أن يفترض أفـراد المجموعـة أنهـم               -

وأن يفكروا في المعيقات أو التحديات      ،  يرغبون في اكتساب مهن محددة لمجموعتهم     

 .  حسب أوراق العمل السابقةالتي يمكن أن تحول دون اكتسابهم لهذه المهن

 . يطلب الباحث من المجموعات التفكير في حلول أو بدائل لتخطي العوائق -

يتم مناقشة أوراق المجموعات على السبورة كل مجموعة علـى حـدة مـن قبـل                 -

 . المنتدبين للحديث عن مجموعتهم

 . يتم النقاش الجماعي لكل ورقة -

م أعضاء المجموعة اإلرشادية للنقاش ونقد الجلسة وتسجيل        في نهاية الجلسة يفتح الباحث المجال أما      

ويشكرهم الباحث على الحضور والمناقشة على أمل اللقاء بهم في الجلسة القادمة والتي             ،  المالحظات

  . ستكون الجلسة الختامية للبرنامج

  

  



 ٩٩

   -:العوامل االجتماعية التي تؤثر على اختيار الطلبة لمهنة ما
كأن تكون  ( للشخص    اجتماعياً  ومقبولةً  أن تكون المهنة الئقةً     مثالً -:يةاالعتبارات االجتماع  •

إذا أرادت فتاة أن تدرس ميكانيكا سـيارات        ،  مثالً). المهنة غير الئقة أو غير مناسبة للفتاة      

   .  غير الئق أو مناسب للفتاةفهذا يعتبر اجتماعياً

يمكن ،  مثالً. ة للمهنة /ر الطالب  يمكن أن يكون لألهل تأثير معين على اختيا        -:توجيه األهل  •

  . أو لدراسة مهنة تؤهله ليستلم عمل والده في المستقبل، أن يوجه األهل ابنهم لدراسة الطب

 يمكن أن يكون هناك توقعات من الطالب لـدى المجتمـع     -:توقعات اآلخرين من الشخص    •

  . والمعلمين، والمرشدين، المحيط مثل األقارب

، ا للمـستقبل  /ة وميولـه  /ر كبير في التأثير على أحالم الطالـب        لألصدقاء دو  -:األصدقاء •

 . ا/ة بمعايير األصدقاء أو المحيطين به/ويمكن أن يتأثر الطالب

 . قلة معرفة الشخص وفهمه لذاته •

 . قلة معرفة الشخص لبيئته •

  . حواجز خارجية •

  

  -:العوامل التربوية التي تؤثر على اختيار الطالب لمهنة ما
 أدبي  –علمي(س للصفوف األخيرة في المدارس إلى مسارات أكاديمية مختلفة          تقسيم المدار  •

بحيث يحدد للطلبة المسار الدراسي الذي يودون أن يسلكوه         )  زراعي – صناعي – تجاري –

طلبة األدبي أو الصناعي ال يستطيعون أن يدرسوا في الجامعـة مـواد       ،  مثال. في المستقبل 

كيمياء وغيرها من المواد التي يدرسها فقط طلبة الفرع         أو ال ،  أو الصيدلة ،  علمية مثل الطب  

 . العلمي

عند اختيار مهنة يجب األخذ بعين االعتبـار إن         : الجدوى االقتصادية من دراسة الموضوع     •

 . كانت هذه المهنة تساعد الشخص على التكيف مع وضع المجتمع االقتصادي

 يقيم عليهـا عنـد      اًهناك أمور : امعةالمواضيع التي يقبل بها عند الدخول إلى الكلية أو الج          •

وفي بعض األحيان ال يقبل الطالب في المسار الذي يريده لـسبب            ،  اختياره لمسار المستقبل  

 . مثل العالمات أو اإلمكانيات الذهنية والجسمية

إذ يؤخذ بعين االعتبار سنين الدراسة وإمكانيات الطالب االقتصادية         : اإلمكانيات االقتصادية  •

  .على دفعها



 ١٠٠

هناك عوائـق مثـل     : قرب مكان التعلم من مكان السكن وإمكانية التنقل إلى مكان الدراسة           •

مما قد يؤثر علـى     ،  أو بعد الطريق عن المنزل    ،  أو عدم توفر المواصالت   ،  وجود حواجز 

 . مكان اختيار الدراسة

 . ميول الطلبة المهنية تؤثر على اختيار مكان الدراسة ومسار التعليم •

هل هذه الدراسـة    : من المهم طرح بعض األسئلة    : مل في موضوع التخصص   إمكانيات الع  •

تعطيني المجال ألن أعمل في هذه المهنة؟ هل هناك فرص عمل متاحة للعمـل فـي هـذا                  

 . المجال في البلد أو المجتمع الذي يسكن فيه الشخص

هـل يمكـن    : إمكانية التخصص والتقدم في الموضوع من األمور التي يجب النظر فيهـا            •

 ؟ لشخص أن يعمل في مجال دراسته ويتطور ويستفيد منها مهنياً

  

  

  -:اعتبارات شخصية الختيار مهنة ما
ـ             هناك أيضاً  ن و اعتبارات شخصية على الشخص تذكرها عند اختيار مهنة تناسب ميوله، بحيث يك

  -:ن هذه المهنة أنأمن ش

ـ   من الضروري اختيار مهنة يشعر الش     : تساعد الشخص على تحقيق ذاته     •  اخص من خالله

 تساعد على تعزيـز نفـسه        عمله فيها أهدافاً   نه يحقق من خالل   أانجاز في حياته العملية و    ب

 .وتطوير ذاته

، إذا كان الشخص يحب العمـل       مثالً: تعطي الفرصة للعمل في مجال يالءم ميول الشخص        •

الفئـة  مع الناس أو مع األطفال يمكنه اختيار مسار دراسة يعطيه الفرصة للعمل في محيط               

 .التي تناسبه وتناسب ميوله

 في عمله    أن يكون الشخص مرتاحاً     مهم جداً  -: ليمارس المهنة بمتعة   اًيراحة الشخص نفس   •

 .ونوعية مهنته حتى يستطيع أن يعطي بقدرة وطاقة أعظم

 المهنـة التـي يختارهـا       -:تساهم في تطوير طموحات الشخص االجتماعية واالقتصادية       •

من المهم اختيار   . الجتماعي واالقتصادي  الذي سوف ينتمي إليه      الشخص تحدد له اإلطار ا    

 .  في عملهمهنة تتناسب وطموحات الشخص من هذه النواحي لكي يبقى الشخص مرتاحاً

 ال تتناسب مع قدراته الذهنية       أو دراسةً  أذا اختار الشخص مهنةً   : تمكنه من إتقان عمله أكثر     •

ولذلك مـن المهـم   : يقات يصعب عليه تخطيتها   والجسمية، فقد يتراجع في عمله أو يجد مع       

تحديد دراسة أو خطة تناسب الشخص و تتناسب معه ويمكن أن تساعد في إتقـان عملـه                 

 .أكثر
 



 ١٠١

                         -:هناك أيضا أنواع و أنماط شخصيات تؤثر في اختيار المهن

 . الذي يصغي إلى مشاكل الغير ويسرع لمساعدة اآلخرين–الخدماتي  .٢

 . يتاجر ويجمع نقود في الصف–االقتصادي  .٣

 هو الذي ال يعرف الجلوس في غرفة، الرياضي، الذي يحـب التجـول فـي                –الخارجي   .٤

 . الطبيعة

 .  معلم، صحفي، مؤرخ–المثقف  .٥

 .  الذي يحب العلوم الدقيقة–العلمي  .٦

 .  الذي يحب التعامل مع التقنيات–التقني  .٧

 .، مرتب  يقسم الفرق في حصص الرياضة–المنظم  .٨

 .  ميال لمجاالت الفنون المختلفة، عزف، غناء، رسم، نحت، الخ–الفنان  .٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٢

    . "تلخيص البرنامج " االنتهاء : الجلسة الثانية عشر

  

  إناث  ذكور   الجلسة الثانية عشر

  ٨/٥/٢٠٠٨  ٨/٥/٢٠٠٨  التاريخ

  ١:٣٠-١٢:٣٠  ١١:٣٠-١٠:٣٠  الوقت 

  ميسالخ  الخميس  اليوم 

  

  . يتم خالل هذه الجلسة مناقشة جلسات البرنامج اإلرشادية السابقة

ويفتح المجال للمـشاركة بـردود      ،   للبرنامج اإلرشادي الراهن   يقدم الباحث تلخيصاً   -

أفعال األعضاء عليه وحول خبراتهم ومدى تحسنهم من خالله مع مراعـاة تقـديم              

  . التغذية الراجعة

 . فردي حول البرنامج ومدى الفائدة منهفتح باب المناقشة ألي تساؤل  -

 . ينوه الباحث بأن جلسات البرنامج اإلرشادي تنهي بانتهاء هذه الجلسة -

 . يشكر الباحث األعضاء على حضورهم والتزامهم بالجلسات -

 . أن يذكر األعضاء مدى قدرتهم على التحسن -

  
 

  :الخاتمة

، ل اثنتي عـشر شـمعة     يقوم الباحث بتقطيع الكيك حسب عدد األعضاء والتي تحم         -

  . ويقوم األعضاء مع الباحث بإطفاء الشموع

وعلـى حـسن    ،   بجلسات الجماعـة   م يشكر الباحث األعضاء على التزامه     وأخيراً -

ويخبرهم أن البرنامج اإلرشادي قد     ،  حضورهم وسلوكهم المميز ويتمنى لهم التوفيق     

  . تم على أحسن وجه

  ،،،،،،،، ، ويتم توديعهم

  
  

  

  

  



 ١٠٣

  ائمة أسماء المحكمين الستبانه تقدير الذاتق) ٣(ملحق 

  

  مكان العمل  االسم  الرقم

  جامعة القدس   أحمد فهيم جبر. د. أ  ١

  جامعة القدس  غسان سرحان. د  ٢

  جامعة القدس  د محسن عدس  ٣

  جامعة القدس  عفيف زيدان. د  ٤

  جامعة القدس  محمود أبو سمره. د  ٥

  جامعة القدس  إياد الحالق.د  ٦

  جامعة القدس  ر الصباحسهي. د  ٧

  جامعة القدس  نبيل عبد الهادي. د  ٨

  جامعة القدس  زياد قباجه. د  ٩

  جامعة النجاح الوطنية  عبد عساف. د  ١٠

  جامعة النجاح الوطنية  معروف الشايب. د  ١١

  جامعة القدس المفتوحة  أحمد الزير. د  ١٢

  جامعة القدس المفتوحة  نافذ أيوب. د  ١٣

  جامعة القدس المفتوحة  سيمنى البلبي. د  ١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٤

  قائمة أسماء المحكمين للبرنامج اإلرشادي) ٤(ملحق 
  

  مكان العمل  االسم  الرقم

  جامعة القدس  أحمد فهيم جبر. د. أ  ١

  جامعة القدس  إياد الحالق. د  ٢

  جامعة القدس  تيسير عبد اهللا. د  ٣

  جامعة القدس  سهير الصباح. د  ٤

  لنجاح الوطنيةجامعة ا  عبد عساف. د  ٥

  جامعة النجاح الوطنية  معروف الشايب. د  ٦

  جامعة القدس المفتوحة  أحمد الزير. د  ٧

  جامعة القدس المفتوحة  نافذ أيوب. د  ٨

  تربية سلفيت/رئيس قسم اإلرشاد  راسم صبرا  ٩

  تربية سلفيت/ مرشد تربوي   نادر زهد  ١٠

  تربية سلفيت/ مرشد تربوي   خالد عياش  ١١

  تربية قلقيليه/ مرشد تربوي    شناعةهشام  ١٢

ل المرشدين في الشمال ومسئ  جالل عوده  ١٣

  وكالة الغوث/

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٥

  محافظة سلفيت/ تسهيل مهمة من جامعة القدس لمديرية التربية والتعليم ) ٥(ملحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٦

   سلفيت محافظة/ إذن لتطبيق الدراسة من مديرية التربية والتعليم) ٦(ملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٧

  الجداول اإلحصائية : )٧(ملحق 

ألثر مقياس تقدير الذات لدى متوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية ال: 1.4-

  تنفيذ البرنامج اإلرشاديوبعد قبل  المتأخرين دراسياً في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت

  

    تنفيذ البرنامجبعد    تنفيذ البرنامجقبل

االنحراف   الفقرات  الرقم

  المعياري

متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  االستجابة

١  
من المحتمل أن ال أتحدث مع غيري من الناس حتى يبدأ 

  . هو الحديث معي
١,١٦  ١,٠٣  ٢,٩٢  ١,٢٧  

  ١,١٨  ٠,٩٨  ٢,٨٤  ١,١٤  . أتصف بأنني غير مبدع في المواقف االجتماعية  ٢

٣  
من الصعب الدفاع عن وجهة نظري حينما أواجه بآراء 

  . الناس
١,٦٦  ١,١٨  ٢,٨٤  ١,١١  

  ١,٨٦  ٠,٨٠  ٣,٠٦  ١,٣٠  . أعتبر نفسي ذا شخصية قوية  ٤

٥  
عندما أعمل مع مجموعة فأنني أرغب في تحمل 

  . المسؤولية
٢,٧٦  ١,٠٧  ٢,٨٠  ١,٣٤  

  ٢,١٠  ٠,٩٣  ٢,٧٠  ١,٢٨  . لدي ثقة عالية بنفسي  ٦

  ٢,٨٦  ١,٠١  ٣,٠٢  ١,٣٣  .  ما أتوقع النجاح في األعمال التي أقوم بهاغالباً  ٧

  ١,٨٨  ٠,٩١  ٣,١٠  ١,١٤  . أشعر بالثقة من مظهري  ٨

  ٢,٤٦  ١,١٤  ٣,١٤  ١,٣٠  . أحب االختالط باآلخرين والتعامل معهم  ٩

  ٣,٢٠  ١,٣٢  ٣,٥٠  ١,٢٦  . أشعر بالراحة كلما اقتربت من شخص له سلطة علي  ١٠

  ٢,٣٠  ٠,٩٥  ٣,٠٨  ١,٣٠  . تعة أثناء وجودي مع اآلخرينأجد م  ١١

١٢  
أعمل باستمرار على تجنب المواجهات االجتماعية مع 

  . اآلخرين
٢,٥٨  ١,٢٣  ٣,٠٨  ١,٣٦  

١٣  
 عندما أكون في وسط مجموعة يصبح تفكيري مشوشاً

   ما وأريد أن أقول شيئاً
٣,٢٦  ١,٢٤  ٢,٨٤  ١,١٦  

١٤  
ة أفعل ما يريده حينما أكون في مجموعة فأنني عاد

  . اآلخرون
١,٢٠  ١,١٦  ٣,٢٤  ١,١٥  

  ١,٠٨  ٠,٧٧  ٢,٩٠  ١,٢٤  . حينما أكون في مجموعة ال أقدم أية اقتراحات  ١٥

١٦  
حينما أختلف مع اآلخرين فان رأيي عادة هو الذي يؤخذ 

  به 
٢,٨٢  ١,١٥  ٣,٤٦  ١,١٨  

١٧  
أشعر بالفخر من سلوكي الجتماعي في المواقف 

  .  والمناسبات المتنوعة
٢,١٨  ٠,٩٦  ٣,٠٢  ١,٢٠  



 ١٠٨

  ٢,٥٦  ٠,٩٥  ٣,١٤  ١,١٤  .  أحاول باستمرار أن أسيطر على المواقف المختلفة  ١٨

  ٢,٥٤  ١,١٦  ٣,٣٤  ١,١٨  . أشعر بالسعادة دائماً  ١٩

  ٢,٧٠  ٠,٩٧  ٢,٩٢  ١,١٥  .  ينظر اآلخرون لي باحترام  ٢٠

٢١  
أشعر بالسعادة لوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من 

  . الناس
٢,٧٤  ١,١٣  ٣,٥٤  ١,٠٥  

  ١,٢٢  ١,٢٣  ٢,٦٢  ١,٢٥  .  نه أفضل منيأعتقد أ عندما أقابل شخصاً غريباً  ٢٢

  ٢,٣٨  ٠,٩٦  ٣,٤٨  ١,٢٩  . أجد متعة باللقاءات االجتماعية ألنها تجمعني باآلخرين  ٢٣

  ١,٤٤  ١,٢٤  ٢,٦٤  ١,٢٥  . أجد صعوبة في أن أبدأ التحدث مع الغرباء  ٢٤

٢٥  
ي بعين االعتبار عند اتخاذ من الطبيعي أن يؤخذ رأي

  اآلخرين للقرارات 
٢,٨٦  ١,٠٥  ٣,٣٤  ١,٠٨  

  ٢,٢٠  ١,٠٣  ٣,١٦  ١,٢٨  .  ةأصر على مواجهة اآلخرين بجرأ  ٢٦

  ٢,٥٨  ١,٢٣  ٣,٠٨  ١,٢٥  .  اشعر باألمن واالطمئنان في المواقف االجتماعية  ٢٧

  ٣,٢٦  ١,١٠  ٢,٧٨  ١,٠٩.   اشعر أنني غير قادر على أن ادع اآلخرين يهتمون بي  ٢٨

٢٩  
أشعر أنني غير قادر على أن أدع اآلخرين يعاملوني 

  بلطف 
١,٣٠  ١,٠٥  ٢,٥٢  ١,١٢  

  ١,٨٢  ١,٠٨  ٢,٥٢  ١,٠٩  .   عن اآلخرين إلى درجة كبيرةالًوأفضل أال أكون مسئ  ٣٠

  ١,٥٢  ١,١٤  ٢,٨٤  ١,٣١. أصف نفسي بأنني متردد وغير قادر على اتخاذ أي قرار  ٣١

  ٢,٢٦  ١,٠٦  ٢,٩٠  ١,٢١  .  قدرتي أو كفاءتي االجتماعيةثقتي عالية بم  ٣٢

  ٢,٨٩  ٠,٣٠  ٢,٨٣  ٠,٥٨   لجميع فقرات األداةالدرجة الكلية

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٩

ألثر برنامج إرشادي جمعي فـي      متوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية        ال: 2.4

المتأخرين دراسياً في الصف التاسع األساسي في محافظة        واإلناث  ب الذكور   تقدير الذات لدى الطال   

   سلفيت

  
  اإلناث  الذكور

االنحراف   الفقرات  الرقم

  المعياري

متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  االستجابة

١  
من المحتمل أن ال أتحدث مع غيري من الناس حتى يبدأ هو 

  . الحديث معي
١,١٢  ٠,٩٢  ٣,٨٠  ١,١٥  

  ٠,٩٦  ٠,٧٣  ٣,٦٠  ١,١٥  . أتصف بأنني غير مبدع في المواقف االجتماعية  ٢

  ١,٤٨  ١,١٢  ٣,١٦  ١,٢٤  . من الصعب الدفاع عن وجهة نظري حينما أواجه بآراء الناس  ٣

  ١,٩٦  ٠,٧٨  ١,٧٦  ٠,٨٣  . أعتبر نفسي ذا شخصية قوية  ٤

  ٣,٠٠  ٠,٩٥  ٢,٥٢  ١,١٥  عندما أعمل مع مجموعة فأنني أرغب في تحمل المسؤولية   ٥

  ٢,٠٤  ٠,٨٤  ٢,١٦  ١,٠٢  . لدي ثقة عالية بنفسي  ٦

  ٢,٦٤  ٠,٨٦  ٣,٠٨  ١,١١  .  ما أتوقع النجاح في األعمال التي أقوم بهاغالباً  ٧

  ١,٩٢  ٠,٨١  ١,٨٤  ١,٠٢  . أشعر بالثقة من مظهري  ٨

  ٢,٦٤  ٠,٩٥  ٢,٢٨  ١,٣٠  . أحب االختالط باآلخرين والتعامل معهم  ٩

  ٣,١٦  ١,٢١  ٣,٢٤  ١,٤٥  . لراحة كلما اقتربت من شخص له سلطة عليأشعر با  ١٠

  ٢,٤٨  ٠,٨٢  ٢,١٢  ١,٠٥  . أجد متعة أثناء وجودي مع اآلخرين  ١١

  ٢,٦٨  ١,٠٦  ٢,٤٨  ١,٣٨  . أعمل باستمرار على تجنب المواجهات االجتماعية مع اآلخرين  ١٢

١٣  
 عندما أكون في وسط مجموعة وأريد أن يصبح تفكيري مشوشاً

   . ماقول شيئاًأ
٣,٥٦  ١,٠٠  ٢,٩٦  ١,٣٩  

  ١,٠٨  ٠,٩٩  ٣,٦٨  ١,٣١  . حينما أكون في مجموعة فأنني عادة أفعل ما يريده اآلخرون  ١٤

  ١,٢٠  ٠,٧٠  ٤,٠٤  ٠,٨٤  . حينما أكون في مجموعة ال أقدم أية اقتراحات  ١٥

  ٣,١٢  ٠,٨٣  ٢,٥٢  ١,٣٥   .حينما أختلف مع اآلخرين فان رأيي عادة هو الذي يؤخذ به  ١٦

١٧  
أشعر بالفخر من سلوكي أالجتماعي في المواقف والمناسبات 

   . المتنوعة
٢,٣٢  ٠,٩٨  ٢,٠٤  ٠,٩٣  

  ٢,٨٨  ٠,٧٢  ٢,٢٤  ١,٠٥   . أحاول باستمرار أن أسيطر على المواقف المختلفة  ١٨

  ٢,٦٤  ٠,٩٩  ٢,٤٤  ١,٣٢  . أشعر بالسعادة دائماً  ١٩

  ٢,٥٢  ١,٠٠  ٢,٠٨  ٠,٩٠   . ينظر اآلخرون لي باحترام  ٢٠

  ٢,٨٠  ١,١١  ٢,٦٨  ١,١٨  . أشعر بالسعادة لوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من الناس  ٢١

  ١,١٦  ١,١٠  ٣,٧٢  ١,٣٦   . نه أفضل منيأعتقد أ عندما أقابل شخصاً غريباً  ٢٢

  ٢,٤٨  ٠,٨٢  ٢,٢٨  ١,١٠  . أجد متعة باللقاءات االجتماعية ألنها تجمعني باآلخرين  ٢٣



 ١١٠

  ٣,٤٨  ١,٢٢  ٣,٦٤  ١,٢٨  .  أبدأ التحدث مع الغرباء في أنأجد صعوبةً  ٢٤

٢٥  
من الطبيعي أن يؤخذ رأيي بعين االعتبار عند اتخاذ اآلخرين 

  للقرارات 
٣,٠٠  ٠,٧٦  ٢,٧٢  ١,٢٧  

  ٢,٥٢  ١,٠٠  ١,٨٨  ٠,٩٧   . ةأصر على مواجهة اآلخرين بجرأ  ٢٦

  ٢,٤٤  ١,٠٠  ٢,٧٢  ١,٤٢   . اشعر باألمن واالطمئنان في المواقف االجتماعية  ٢٧

  ٣,٤٨  ١,٠٠  ٣,٠٤  ١,١٧    . دع اآلخرين يهتمون بيأاشعر أنني غير قادر على أن   ٢٨

  ١,٢٠  ٠,٨٦  ٣,٦٠  ١,٢٢   .أشعر أنني غير قادر على أن أدع اآلخرين يعاملوني بلطف  ٢٩

  ١,٨٨  ٠,٩٢  ٣,٢٤  ١,٢٣   .  عن اآلخرين إلى درجة كبيرةالًوأفضل أال أكون مسئ  ٣٠

  ١,٨٤  ١,٠٢  ٣,٨٠  ١,١٩  . متردد وغير قادر على اتخاذ أي قرارأصف نفسي بأنني   ٣١

  ٢,٤٤  ٠,٩١  ٢,٠٨  ١,١٨   . ثقتي عالية بمقدرتي أو كفاءتي االجتماعية  ٣٢

  ٣,١٠  ٠,١٦  ٢,٦٨  ٠,٢١   لجميع فقرات األداةالدرجة الكلية

  .درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة * 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١١

   عند الذكورقبل البرنامج وبعده لداللة الفروق ةلمجموع) t-test Paired(ائج اختبار نت: ٣,٤
  )ذكور (بعد البرنامج  )ذكور (قبل البرنامج

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجة 

  الحرية
الدرجة   *الداللة  )ت(

  الكلية لألداة
٠,٠٠٣  ٣,٢٦  ٢٤  ٠,٣٣  ٣,٥٩  ٠,٥٢  ٣,١٩  

  .)٠,٠٥ ≤ α(دال إحصائياً عند مستوى * 
  

  

  قبل البرنامج وبعده لداللة الفروق ةلمجموع) t-test Paired(ائج اختبار نت: ٤,٤
  )إناث (بعد البرنامج  )إناث (قبل البرنامج

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجة 

  الحرية
الدرجة   *الداللة  )ت(

  الكلية لألداة
٠,٠٠٠  ١١,٥٤  ٢٤  ٠,٢٠  ٣,٤٩  ٠,٣٨  ٢,٤٦  

  .)٠,٠٥ ≤ α(اً عند مستوى دال إحصائي* 
  

  

 عند الذكور قبل البرنامج وبعده لداللة الفروق ةلمجموع) t-test Paired(ائج اختبار نت: ٥,٤

  واإلناث 
  بعد البرنامج  قبل البرنامج

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجة 

  الحرية
الدرجة   *الداللة  )ت(

  الكلية لألداة
٠,٠٠٠  ٨,١٧  ٤٩  ٠,٣٠  ٣,٥٤  ٠,٥٨  ٢,٨٣*  

  .)٠,٠٥ ≤ α(دال إحصائياً عند مستوى * 
  

  

  

  على الدرجة الكلية ألداة الدراسة لداللة الفروق  مستقلتينلمجموعتين) t-test(ائج اختبار  نت6.4:
  ذكر  أنثى

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجة 

  الحرية
الدرجة   *الداللة  )ت(

  الكلية لألداة
٠,٠٠٠  ٥,١٣  ٤٨  ٠,٢١  ٢,٩٨  ٠,٣٤  ٣,٣٩*  

  .)٠,٠٥ ≤ α(دال إحصائياً عند مستوى * 
  



 ١١٢

  فهرس المالحق

  ٥٩................................................................مقياس تقدير الذات ) ١(ملحق 

  ٦٢................................................................البرنامج اإلرشادي ) ٢(ملحق 

  ١٠٣......................................قائمة أسماء المحكمين الستبانة تقدير الذات  ) ٣(ملحق 

  ١٠٤........................................امج اإلرشادي قائمة أسماء المحكمين للبرن) ٤(ملحق 

  ١٠٥..........حافظة سلفيت م/ تسهيل مهمة من جامعة القدس لمديرية التربية والتعليم ) ٥(ملحق 

  ١٠٦..................محافظة سلفيت / إذن لتطبيق الدراسة من مديرية التربية والتعليم) ٦(ملحق 

  ١٠٧.............................................................. اإلحصائية الجداول) ٧(ملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٣

  فهرس المحتويات 

  
  ................................................................................. .......اإلهداء

  أ..........................................................................................اإلقرار

  ب...................................................................................شكر وعرفان

  ت........................................................................ الملخص باللغة العربية

  ح..................................................................... الملخص باللغة االنجليزية

  

  ١.................................................................................. الفصل األول

  

 ١............................................................................... .... المقدمة١,١

   ٢............................................................................. مشكلة الدراسة٢,١

  ٣............................................................................  الدراسة أهداف٣,١

  ٣.......................................................................  مصطلحات الدراسة٤,١

  ٤.............................................................................  أسئلة الدراسة٥,١

  ٤.........................................................................  فرضيات الدراسة٦,١

  ٤.............................................................................  أهمية الدراسة٧,١

  ٥..........................................................................  محددات الدراسة٨,١

  

  ٦.................................................................................. الفصل الثاني

  

  ٦...............................................................................  تقدير الذات١,٢

  ٨......................................................................يا تقدير الذات  نظر١,١,٢

  ٩.......................................................................  أقسام تقدير الذات٢,١,٢

  ٩...........................................................................  التأخر الدراسي٢,٢

  ١٢................................................................  أسباب التأخر الدراسي١,٢,٢

  ١٢...............................................................  عوامل ذاتية شخصية١,١,٢,٢

  ١٢............................................................  عوامل صحية جسمية١,١,١,٢,٢

  ١٢.............................................................  عوامل عقلية إدراكية٢,١,١,٢,٢



 ١١٤

  ١٣...................................................................  عوامل انفعالية٣,١,١,٢,٢

  ١٣......................................................................  عوامل منزلية٢,١,٢,٢

  ١٣.................................................................  عوامل اقتصادية١,٢,١,٢,٢

  ١٣.................................................................  عوامل اجتماعية٢,٢,١,٢,٢

  ١٤................................. ............................  عوامل عائدة للمدرسة٣,١,٢,٢

  ١٤...... ..........................................................  سمات المتأخرين دراسيا٣,٢

  ١٤. ...................................................................  السمات الجسمية١,٣,٢ 

  ١٤........................................................................  السمات العقلية٢,٣,٢

  ١٥.....................................................................  السمات االنفعالية٣,٣,٢

  ١٥....................................................................  السمات االجتماعية٤,٣,٢

  ١٦. .................................................................   الدراسات ذات الصلة٤,٢

  ١٦. ............................................ الدراسات العربية التي تناولت تقدير الذات١,٤,٢

  ٢٠. ...........................................اسات األجنبية التي تناولت تقدير الذات الدر٢,٤,٢

  ٢٢. ........................................ الدراسات العربية التي تناولت التأخر الدراسي٣,٤,٢

   ٢٩............. . ......................... الدراسات األجنبية التي تناولت التأخر الدراسي٤,٤,٢

  ٣٣........................................................ تعليق عام على الدراسات السابقة ٥,٢

  ٣٣..................................................................... الدراسات العربية ١,٥,٢

  ٣٤.................................................................... الدراسات األجنبية ٢,٥,٥

    

  ٣٥................................................................................ الفصل الثالث

  

  ٣٥...........................................................................  منهج الدراسة١,٣

  ٣٥.......................................................................... سة مجتمع الدرا٢,٣

  ٣٥............................................................................  عينة الدراسة٣,٣

  ٣٦..........................................................................  أدوات الدراسة٤,٣

  

  ٣٩................................................................................ الفصل الرابع

  

   ٣٩. ...........................................................................نتائج الدراسة١,٤ 

  



 ١١٥

  ٤٧.............................................................................. الفصل الخامس

  

  ٤٧...........................................................................  مناقشة النتائج١,٥

  ٥١..............................................................................  التوصيات٢,٥

  ٥١....................................................................... دراسة مقترحات ال٣,٥

   ٥٢. .....................................................................................المراجع

  ٥٩..................................................................................... المالحق

  ١٠٧.................................................................................... الجداول

  ١١٢............................................................................فهرس المالحق 

   ١١٣.......................................................................... فهرس المحتويات

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


