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تقدير اذلات و عالقته ابلتحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط
أ .نيكية منال
جامعة عبد امحليد همري قس نطينة  ،2اجلزائر.
 امللص:من خالل دراستنا حاولنا تسليط الضوء عىل مفهوم تقدير اذلات وعالقته ابلتحصيل
ادلرايس دلى تالميذ املرحةل املتوسطة من التعلمي انطالقا من فرض مفاده أن هناك عالقة بني
تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط اعدامدا عىل املجه الوفف  ،بعد
التعرف عىل متغيات ادلراسة ،واملمتثةل يف تقدير اذلات ،التحصيل ادلرايس وخصائ :التلميذ
اجلسمية ،النفس ية والعقلية يف مرحةل التعلمي املتوسط .حيث مت تطبيق مقياس " كوبر مسيث"
لتقدير اذلات عىل عينة من تالميذ التعلمي املتوسط قدرت بـ 50تلميذا موزعني عىل مخسة
أقسام مبس توايت خمتلفة ذكورا وااناث .ومن خالل النتاجئ املتحصل علهيا مت اثبات حصة الفرضية
العامة لدلراسة والفرضيتني اجلزئيتني .ومنه فانه هناك عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل
ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط.
 -اللكامت املفتاحية تقدير اذلات -التحصيل ادلرايس -التلميذ -التعلمي املتوسط.
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-Résumé
A travers notre étude, nous avons essayé de mettre le doit sur la
relation entre l’estime de soi et le rendement scolaire chez l’élève du
moyen à partir d’une hypothèse disant qu’il existe une relation entre
les deux variables, en admettant la méthode descriptive suite à la
définition de : l’estime de soi; du rendement scolaire, tout en citant
les différentes caractéristiques physiques, psychologiques et mentales
au moyen. On a appliqué le test de Cooper Smith qui vise l’estime de
soi sur un échantillon de 50 élèves tout en prenant en considération
la variété des niveaux et du sexe.
Les résultats obtenus du terrain, ont affirmé la validité de
l’hypothèse générale ainsi que les deux autres secondaires. Donc, il y
a une relation entre l’estime de soi et le rendement scolaire chez les
élèves du moyen.
-Mots clés: L’estime de soi- Le rendement scolaire- L’élèveL’enseignement moyen
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 مقدمةشهد العامل املعارص العديد من التحوالت الرسيعة يف ش ىت امليادين ،واكن مليدان الرتبية
احلظ الوفر من الاهدامم من حيث الحباث وادلراسات ابعتبار الوع بأمهية الاستامثر يف
العنرص البشي كقاعدة للبناء الاجدامع العام .واذا أمعنا النظر يف وظائف املدرسة وجدان أاها
تؤمن توزيع الفراد عىل خمتلف الرتب و الوظائف الاجدامعية لضامن حتقيق التاكمل ،فالرتبية
احلديثة مل تعد تقترص عىل تقدمي املعرفة للتلميذ ،بل أفبحت تسعى الرشاكه يف التفاعل
املس متر مع حميطه اذلي جعل منه حمور العملية التعلميية التعلمية ،من خالل بنائه جسداي،
نفس يا واجدامعيا .وتقدير اذلات من العوامل النفس ية اليت قد تلعب دورا يف تكوين الفرد خافة
يف مرحةل التعلمي املتوسط اليت يمتزي فهيا التلميذ بتغيات رسيعة فزييولوجية نفس ية قد يكون لها
تأثي عىل حتصيهل ادلرايس اذلي س يحدد مس تقبال توهجاته املهنية ،ومن هذا املنطلق خصصنا
دراستنا حول مدى وجود عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس للتلميذ يف التعلمي
املتوسط.
 اشاكلية ادلراسةان الهدف السايس للعملية الرتبوية هو حتقيق التوافق النفيس للتلميذ يف اكفة مراحل
العملية التعلميية من خالل وضع اخلطط الرتبوية السلمية واعداد املدرسني ووضع الربام التعلميية
املتوافقة مع احتياجات التلميذ وخصائصه" .فالتعلمي أسسه اجدامعية وثقافية وأفوهل نفس ية
واترخيية وس ياس ية وفلسفية"(ابراهمي،2001،ص .)248ذلا وجب الاهدامم مبصتلف جوانب منو
التلميذ خافة يف مرحةل التعلمي املتوسط والاهدامم مبصتلف املشالكت اليت تواهجه يف هذه
املرحةل سواء عىل الصعيد اجلسدي الفكري أو الانفعايل .وهذا الخي-أي اجلانب الانفعايل-
يلعب دورا أساس يا يف المنو السوي العام والمنو العقيل وحتصيهل ادلرايس بصفة خافة واذلي
يتوافق ومتطلبات وقدرات التلميذ.
ومن أمه ما يتناوهل الباحوون يف اجلانب النفيس تقدير اذلات اذلي يعترب مؤرشا ملدى
فعالية العملية الرتبوية وعامل قوي يف جناهحا ملا حيققه من توافق بني قدرات التلميذ خافة
العقلية مجها وما ينتظر حتقيقه فتقدير اذلات ال يودل مع االنسان بل هو مكتسب من خرباته
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احلياتية وردود أفعاهل جتاهها" ،وذكل فامي يتعلق بتوقعات الفشل والنجاح والقبول وقوة
الشصصية" (محمد،2010،ص .)76وبذكل فالعمل عىل جعل التلميذ يف هاته املرحةل العمرية
اخلافة يرى نفسه بصورة اجيابية يسهم يف تعزيز قدراته واس تعداداته  .ومن هذا املنطلق نطرح
التساؤل هل توجد عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط؟
 فرضيات ادلراسة -1الفرضية العامة
هناك عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى التلميذ يف مرحةل التعلمي
املتوسط.
 -2الفرضيات اجلزئية
 لكام زاد تقدير اذلات دلى التلميذ يف مرحةل التعلمي املتوسط زاد حتصيهل ادلرايس. لكام اخنفض تقدير اذلات دلى التلميذ يف مرحةل التعلمي املتوسط اخنفض حتصيهل ادلرايس. أمهية ادلراسة ان دراسة موضوع تقدير اذلات وعالقته ابلتحصيل ادلرايس يف مرحةل التعلمياملتوسط لها أمهية كبية تمتثل يف
 التعرف عىل أمهية العوامل النفس ية يف حياة املراهق وتقدير اذلات خافة. التعرف عىل التأثي اذلي حيدثه تقدير اذلات عىل سلواكته خافة يف اجلانب التعلمي . الاس تدالل عىل تأثي تقدير اذلات عىل التلميذ يف اجلانب الاكدمي من خالل حتصيهلادلرايس.
 أهداف ادلراسة من أمه الهداف املسطرة من خالل ادلراسة التعرف عىل مدى تقدير املراهق ذلاته. معرفة مدى تأثي تقدير اذلات عىل التحصيل ادلرايس دليه. التعريف بأمهية تقدير اذلات يف البناء النفيس للمراهق.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 لفت انتباه الس تاذ وغيه من الفاعلني يف العملية الرتبوية اىل أمهية الاهدامم ابجلانب النفيسللتلميذ لتعزيز حتصيهل ادلرايس.
 ادلراسات السابقةابعتبار أن التلميذ حمور العملية التعلميية التعلمية ،فقد تناولته العديد من ادلراسات
ابالهدامم مبصتلف جوانبه .وقد حظ تقدير اذلات بنصيب وفي مجها ،فقد توفلت دراسة
اخلطيب ( )2004اليت هدفت اىل تطوير مقياس لتقدير اذلات وتقدير واقع مس توى تقدير
اذلات دلى طلبة املرحةل الساس ية واملرحةل الثانوية  .أشارت النتاجئ اىل عدم وجود فروق
ذات دالةل احصائية بني اذلكور واالانث يف مس توى تقدير اذلات (محمد ،2010،ص.)37
ويف دراسة عالوي وزمييت  )1988( Allawye Ziemetهدفت اىل معرفة تطور
تقدير اذلات دلى طلبة الصفوف الثاين  ،الرابع  ،السادس و الثامن يف مدارس زامبيا  .مشلت
العينة  1569طالبا وطالبة وقد أظهرت النتاجئ أن للعمر أثرا كبيا يف تطور تقدير اذلات دلى
الطلبة و أنه ال توجد فروق بني اجلنسني يف تطور تقدير اذلات (عايش مقبل،2010،ص.)46
من خالل حتليل نتاجئ ادلراس تني املعروضتني واللتني تناولتا التالميذ من حيث تقديرمه
ذلاهتم بتأثي مجةل عوامل أبرزها العمر مع تسجيل عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية من
حيث عامل اجلنس.
 مفهوم تقدير اذلاتيعترب تقدير اذلات من أمه املفاهمي اليت شاع تداولها الرتباطه ابلبنية النفس ية للفرد.
فقد أشار كوبر مسيث ( )1967اىل أن تقدير اذلات يعكس مجموعة الاجتاهات
واملعتقدات اليت يكواها الفرد عن نفسه عندما يواجه العامل احمليط فامي يتعلق بتوقع النجاح
والفشل والقبول وقوة الشصصية ،فتقدير اذلات وفق مسيث يتشلك من خالل احلمك اذلي
يصدره الفرد عىل نفسه متضمنا الاجتاهات اليت يرى أاها تصفه عىل حنو دقيق (140-139
.)Baudin N. 2009,pp
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كام ذكر جارارد  Gurardأن تقدير اذلات نظرة الفرد اىل نفسه ،مبعىن أن ينظر الفرد
اىل ذاته نظرة تتضمن الثقة ابلنفس بدرجة اكفية ،وتتضمن احساس الفرد بكفاءته وجدارته
واس تعداده لتقبل اخلربات اجلديدة (املعايطة،2000،ص.)89
من خالل التعريفني السابقني خنل :اىل المهية اليت يكتس هيا تقدير الفرد لنفسه
كحاجة من احلاجات الساس ية يف بنائه الشص ي املتوازن .ويف هذا الس ياق فنفه ماسلو
 Maslowكحاجة أساس ية سامية مضن احلاجات املمتثةل يف
احلاجات الفزييولوجية ،احلاجات للمن والطمأنينة ،حاجات احلب والاندامء ،حاجات
الاحرتام والتقدير وحاجات حتقيق اذلات ،كام ييل

رمق ( )1هرم ماسلو للحاجاتالشلكwww.up.qatarw.com
 نظرايت تقدير اذلاتمن أمه النظرايت اليت تناولت تقدير اذلات
 النظرية املعرفية يرى أنصار هذا الاجتاه أن اذلات عنرص دينامييك للس ياقات املعرفية للفردوليست مقترصة عىل كواها متغيا للشصصية تسمح ابلضبط ادلاخيل لسلواكت الفرد .ويف هذا
الس ياق اعترب روزنربغ أن تقدير اذلات مفهوم يعكس اجتاه الفرد حنو نفسه وطرح فكرة أن
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الفرد يكون اجتاها حنو لك املوضوعات اليت يتعامل معها واذلات أحد هذه املوضوعات (أبو
جادو،2004،ص.)172
 النظرية السلوكية يعترب حزي اذلات ضيقا يف هذه النظرية ،فهي تعمتد عىل عنرص موي-اس تجابة نظرا العدامدها عىل التجريب والقياس لتحديد املتغيات املؤثرة عىل السلوك .ويؤكد
اليس  Ellisأن أساليب التفكي اخلاطئة والسلبية عن اذلات تؤثر يف سلوك الفرد تأثيا سلبيا،
فاذا اكن نسق التفكي واقعيا والنظرة موضوعية فان النتاجئ تكون تقديرا مرتفعا لذلات (عبد
هللا،2000،ص)110
 النظرية التحليلية ظهر مفهوم اذلات يف هذا التيار انطالقا من النظرية الالكس يكية لفرويد،حيث اعترب نشأة اذلات نتيجة لتفاعل ادلوافع الغريزية البيولوجية املمثةل يف الهو مع الان .
والتقدير املرتفع ما هو اال توافق بني الان العىل و الان مما حيقق التوازن ،وأي خلل يف تقدير
اذلات يكون بسبب سوء العالقة بني الان العىل و الان مما يؤدي اىل ظهور املرض النفيس و
الالسواء.
 النظرية الاجدامعية تركز هذه النظرية عىل مبدأ التفاعل الاجدامع فالفرد يدرك ذاته وأمهيهتامن خالل خرباته الاجدامعية و ردود أفعال احمليطني به وكيفية ادراكه لها.
مما س بق عرضه من نظرايت مفرسة لتقدير اذلات نلمس أن الاختالف يف تفسيه يف
لك نظرية ال يتعارض مع نظيهتا ،فالتوجه املعمتد للنظرية املعرفية يصنف تقدير اذلات عىل أنه
مدراكت معرفية يكواها الفرد ،بيامن حترص النظرية السلوكية املفهوم يف مبدأ موي -اس تجابة وهذا
لطبيعهتا التجريبية .بيامن تعمتد النظرية التحليلية عىل نقاط قوهتا الثالث الان  -الان العىل -الهو
والتفاعل بيجها ،لتوسع النظرية الاجدامعية نطاق تقدير اذلات وتفرسه كنتاج للتفاعل الاجدامع .
فاملتأمل للتفسيات الربعة لتقدير اذلات ال يلمس تضادا أو تعارضا بقدر ما يلمس تاكمال
مفاهمييا بيجها.
بعد تعرفنا عىل تقدير اذلات ننتقل اىل الشق الثاين من دراستنا واذلي خصصناه
للتحصيل ادلرايس للتلميذ حيث اس هتدفنا مرحةل التعلمي املتوسط ملا ميزيها من حتوالت
فزييولوجية ونفس ية للتلميذ.
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 التحصيل ادلرايسال هيدف التحصيل ادلرايس اىل تكديس املعلومات يف ذهن املتعمل  ،فالهدف الفعيل
للتحصيل ادلرايس هو تمنية عقل االنسان ابملعارف بصفة شامةل و بطريقة متدرجة  .والغرض
المسى للتحصيل ادلرايس هو اكساب همارات حياتية .فالتحصيل ادلرايس هو لك أداء يقوم به
الطالب يف املوضوعات املدرس ية اتخمتلفة واذلي ميكن اخضاعه للقياس عن طريق درجات
اختبار وتقديرات املدرسني أو لكهيام (ربيع ،الغول،2006،ص.)83
 عوامل التحصيل ادلرايسكثيا ما نالحظ التفاوت يف التحصيل ادلرايس للتالميذ يف نفس املس توى التعلمي ،
ويرجع ذكل اىل مجةل من العوامل كامييل
أ -العوامل الشصصية ويه العوامل املرتبطة ابلتلميذ املمتدرس وميكن تصنيفها يف ثالثة أبعاد
* البعد الصح تعترب املسببات البيولوجية التكوينية والفزييولوجية سواء اكنت اعاقات جسدية
أو أمراض تصيب احلواس مؤثرات هامة عىل التحصيل ادلرايس .فالتلميذ اذلي جيد فعوبة يف
التنقل أو الاس دامع لدلرس أو كتابته يقل أداؤه و حتصيهل مقارنة برفقائه السوايء جسميا ،كام
جتدر االشارة اىل كون التغذية الصحية السلمية دافعا للرتكزي وزايدة الطاقة دلي التلميذ و ابلتايل
حتسني تفاعهل داخل الفصل ادلرايس.
* البعد العقيل ونتحدث هنا عام ميزي التالميذ عن بعضهم أي الفروق الفردية اليت جتسدها
القدرات والاس تعدادات العقلية اليت غالبا ما يكون منشؤها وراثيا ،فاذلاكء اذلي ميزي التلميذ
يدفعه اىل التحصيل اجليد وهذا ما نلمسه من خالل ميول التالميذ اتخمتلفة حنو املواد ادلراس ية
أما التلميذ ذا مس توى ذاكء متدين يكون غالبا بعيدا عن حتقيق حتصيل درايس مقبول.
* البعد النفيس تعترب اخلصائ :النفس ية للتلميذ عوامل ابلغة التأثي عىل حتصيهل ادلرايس.
فاملنطوي يبتعد عن خمتلف أشاكل التفاعل داخل الفصل شأنه شأن اذلي يعاين ضعفا يف الثقة
ابلنفس فهذه المناط تمتزي غالبا بتحصيل درايس متدن يف حني أن بعض التعزيز االجيايب وادلمع
من احمليط املدريس كفيل بتحسني أدااا .منزي يف الفصل ادلرايس أيضا منطا من التالميذ
مفرط احلركة ومه يمتزيون بكرثة التفاعل دون هدف فتحصيلهم ادلرايس ينحرص بني التذبذب
والاخنفاض .من املشالكت النفس ية ذات التأثي ضعف ادلافعية اذلي يكون مصدره عدم ميل
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ملادة معينة أو لدلراسة عامة ،وقد تكون العوامل العقلية سببا يف النفور وغياب ادلافع للتحصيل
ادلرايس.
ب -العوامل املدرس ية
* الس تاذ ابلرمغ من مناداة النظمة الرتبوية احلديثة عىل غرار املقاربة ابلكفاءات برضورة جعل
التلميذ حمور العملية التعلميية التعلمية اال أننا ال نس تطيع الاس تغناء عن دور الس تاذ فتكوينه
الاكدمي وخشصيته ومنط قيادته للفصل ادلرايس حيدد حتصيل التالميذ .واملعمل اجليد هو اذلي
يتابع لك جديد ميكن أن يساعده يف أداء معهل ،وهذه املتابعة تتطلب من املعمل حضور الندوات
واحملارضات وقراءة لك ما يس تجد من أراء أو نظرايت جديدة يف الرتبية وهذا أسلوب للمعمل
لتطوير نفسه وجتدده (عاقل،1982 ،ص.)533
* املجهاج
قد جيد التلميذ فعوبة يف توافق المك املعريف الهائل وتعدد النشطة املدرسة مع طاقاته
وقدراته العقلية مما يودل دليه تراكام معلوماتيا يصعب المتيزي بني حمتوايته مما يؤثر سلبا عىل
حتصيهل ادلرايس ،ويف هذ االطار يتدخل الس تاذ لتذليل الصعوابت وتبس يط املعرفة مبا
يتوافق مع املس توى العقيل االدرايك للتلميذ .وهنا تربز اشاكلية عدم التاكفؤ داخل الفصل
ادلرايس الواحد ،فاملوهوبون فائقوا اذلاكء ال يمت اش باع حاجاهتم املعرفية ونفس اليشء ابلنس بة
ذلوي املس توى التحصييل دون املتوسط فهم عاجزون عن اللحاق بأقرااهم و حتسني حتصيلهم
ادلرايس.
* احمليط املدريس
يعاين الكوي من التالميذ من سوء تكيف مدريس يظهر يف شلك حتصيل درايس
منصفض ،فالتلميذ اذلي يعاين سوء معامةل الس تاذ أو القران يطور سلواك عدوانيا و نفورا من
لك ما هو مدرسة ،كام أن احمليط الفزياييئ حبد ذاته اكللوان و السوار والش بابيك املعدنية
تشعر التلميذ بنوع من العنف املدريس املامرس عليه و ابلتايل ضعف ارتباطه ابملدرسة ونفوره
من التعمل.
وفامي ييل نعرض أمه أبعاد و جوانب التأثي املدريس عىل التلميذ ابعتباره شامال تخمتلف
جوانبه الامنئية
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الشلك رمق ()Michel Fabre, p26) Dynamique du champ pédagogique )2
من خالل اتخمطط جند أن التكوين هو نقل للمعارف مع احلرص عىل تطوير الشصصية
كلك ابس تعامل نظرايت وتطبيقات.
من منظور توسع التكوين هو تنوع للمنطق و التوجه تعلمي  ،نفيس وتكيف  .وتنوع
يف الوجه تعلمي  ،نفسو اجدامع  ،همين ،مع اشاكلياته اخلافة .هذا التنوع والتعدد ميكن ترتيبه
يف مولث التكوين السابق (.)Fabre, 1994 ,p27
جـ -العوامل الرسية
فالتلميذ مبجرد مغادرته املدرسة يتجه اىل بيئة اجدامعية خمتلفة متاما ،يه أرسته وأي
خلل داخلها يظهر يف سلواكته فالظروف الاجدامعية السيئة من انفصال للوادلين أو غياب دور
أحدهام يف الرسة ،وكذا عدم القدرة عىل تلبية احتياجاته ومتطلباته املادية يودل دليه شعورا
ابلنق :بني أقرانه مما ينفره من ادلراسة .كام أن ضعف املس توى التعلمي للوادلين مينعهام من
مساعدته وينعكس يف كثي من الحيان عىل اهدامهمم ابملدرسة والتحصيل ادلرايس ،دون اهامل
املرحةل العمرية اليت نشي الهيا يف دراستنا واليت تمتزي برسعة التحوالت الفزييولوجية والنفس ية
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للمراهق مما يفرض عىل مجيع الطراف املسؤوةل عن التنش ئة الاجدامعية متابعة وتوجيه التلميذ
وفق اسرتاتيجيات واعية لضامن حتصيل درايس جيد وبناء اجدامع فاعل.
* التعلمي املتوسط
 مفهوم التعلمي املتوسط تقع املرحةل املتوسطة ما بني املرحةل الابتدائية اليت متثل بداية سملالتعلمي العام واملرحةل الثانوية اليت متثل اهايته ،ويلتحق هبا التلميذ بعد احلصول عىل شهادة امتام
ادلراسة املتوسطة .ومدة ادلراسة يف هبذه املرحةل ثالث س نوات ،يعقد يف اهايهتا امتحان عام
بنظام الفصلني ادلراس يني ،حيصل الناحج فيه عىل شهادة امتام ادلراسة املتوسطة (الكفاءة
املتوسطة) واليت تؤههل لاللتحاق ابحدى مدارس التعلمي العام أو املهين .وتمكن أمهية املرحةل
املتوسطة يف كواها تتيح املزيد من الفرص ليك حيقق الطالب اندامء أمعق اىل ثقافته الفلية،
فضال عن أاها تتيح املزيد من الفرص لتمنية قدرات واس تعدادات الطلبة مبا يعدمه لالختيار
التعلمي او املهين يف املراحل التالية.
 أهداف املرحةل املتوسطة -1املرحةل املتوسطة مرحةل ثقافية عامه غايهتا تربية النشء تربية اسالمية شامةل لعقيدته وعقةل
وجسمه وخلقه.
 -2متكني العقيدة االسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطه لسلوكه وترصفاته.
 -3تزويده ابخلربات واملعارف املالمئة لس نة ،حىت يمل ابملبادئ الساس ية لثقافة والعلوم.
 -4تمنية قدرات الطالب العقلية واملهارية وتعهدها ابلتوجيه والهتذيب.
 -5تربية الطالب عىل احلياة الاجدامعية االسالمية وتدريبه عىل خدمة تجمتعه ووطنه وتمنية روح
النصح واالخالص لوالة أمره.
 -6اعداده ملا ييل هذه املرحةل من مراحل تعلميية أخرى.
 مشالكت التعلمي املتوسط -1مشالكت مرتبطة بواقع املدرسة:
أ -الترسب يعرف الترسب بأنه انقطاع الطالب عن املدرسة انقطاع لكيا قبل أن يمت املرحةل
املتوسطة
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 احللول توعية اجملمتع والفراد بأمهية العمل والتعمل من خالل ادلورات واحملارضات والنشاتالتوعوية والعمل عىل حتفزي وتشجيع الطالب عىل موافةل ادلراسة.
ب -الرسوب يقصد به تكرار بقاء الطالب يف الصف الواحد لعدم اجتياز الاختبار بنجاح.
احلل :التنويع يف الطرق والوسائل والساليب التدريس ية والتقومي من اجل حتقيق مبدأ مراعاة
الفروق الفردية.
جـ -املناجه:
احللول تطوير املناجه بشلك مس متر ليك حتقق المنو الشامل واملتاكمل للطالب .عىل أن تراع
حاجات الطالب واجملمتع وتنوع البيئات.
هـ -ضعف مس توى كفاية بعض املعلمني أي عدم متكن املعمل من املادة العلمية واملهارات
التدريس ية الالزمة لي معمل.
احللول تأهيل املعلمني تأهيال علميا وتربواي أثناء ادلراسة اجلامعية .وكذا التدريب املس متر
للمعلمني يف امليدان.
 - 2مشالكت من خارج املدرسة ضعف العالقة بني البيت واملدرسة أي عدم وجود عالقة
تربوية متبادةل ومتاكمةل بني البيت واملدرسة عىل الوجه املطلوب.
احلل :تقوية العالقة بني البيت واملدرسة -التعاون -حضور الاحتفاالت -تجلس الابء.
 خصائ :املتعمل يف املرحةل املتوسطة هناك مجموعة من اخلصائ :املشرتكة لمنو الطالب يفاملرحلتني املتوسطة والثانوية ،وميكن تفصيل هذه اخلصائ :فامي ييل
 1ـ المنو اجلسم واحلريك :تس متر معدالت الزايدة يف المنو اجلسم بصفه عامه ،حيث يزداد
الطول والوزن  ،ويتحسن املس توى الصح بصفة عامة  ،ويزداد النض والتحمك يف القدرات
اتخمتلفة ويصبح التوافق احلريك يف هذه املرحةل أكرث تواز ًان ،مما يسمح للطالب مبامرسة خمتلف
ألوان النشاط الراييض ما جيب عىل املربني مراعاته
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 اعداد املراهقني للنض اجلسم والتغيات اجلسمية اليت تطرأ يف هذه املرحةل. جتنب املقارنة بني الفراد  ،فالفروق الفردية يف معدالت المنو تلعب دورا هاما هنا. الاهدامم ابلرتبية الصحية والقضاء عىل المية الصحية (غيات،1962،ص.)54 -2المنو الانفعايل :يظهر عىل املراهق يف هذه السن انفعاالت يلواها امحلاس ،وتتطور دليه
مشاعر احلب ،ونالحظ عليه احلساس ية الانفعالية ,ومييل املراهق اىل المترد والاس تقاللية،
ويشعر كثيا ابخلجل والانطواء ،ويف هذه احلاةل جيب منحه الثقة ابلنفس من خالل تعزيز
املواقف االجيابية .حيث جيب عىل املربني مراعاة
 املبادرة حبل أي مشلكة انفعالية وقت حدوهثا. العمل عىل التخل :من التناقض الانفعايل ،والاس تغراق الزائد يف أحالم اليقظة. مساعدته يف حتقيق الاس تقالل الانفعايل والفطام النفيس. -3المنو العقيل
 يمنو اذلاكء العام برسعة. يتطور االدراك من املس توى احليس اىل املس توى اجملرد. تظهر القدرة عىل الابتاكر بشلك أكرب. -4المنو اجلنيس لعل من أمه مظاهر هذا المنو ما ييل
 بداية ظهور امليول اليت تتعلق ابلرغبة يف الزواج. تصل الانفعاالت اجلنس ية اىل مقة نشاطها (غيات،1962،ص.)54 اجلانب امليداينأوالً ادلراسة الاس تطالعية
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 الهدف من ادلراسة الاس تطالعية هتدف ادلراسة الاس تطالعية اىل ما ييل االحاطة الشامةل بلك عنارص و جوانب ادلراسة. اختيار عينة البحث والتعرف عىل ميدان تطبيق وس يةل البحث. الكشف عن مدى اس تجابة أفراد عينة البحث لعبارات املقياس.وتعمتد البحوث الوففية يف احلصول عىل البياانت اخلافة ابلظواهر عىل املالحظة
بأشاكلها و الاس تبياانت و املقابالت الشصصية والاختبارات.
 الوس يةل املس تخدمة يف ادلراسة الاس تطالعيةاس تعملنا مقابةل نصف موهجة بشلك فردي مع لك تلميذ .والطابع نصف املوجه للمقابةل
يفرض نوعا من املرونة يف النقاش مع ضامن عدم احلياد عن الهدف مجها.
وهذا النوع من الوسائل فاحل ملثل هذه ادلراسة حبيث يسمح جبمع أكرب عدد من املعلومات
املس هتدفة بشلك ممجه وموجه .مت من خاللها طرح أس ئةل عىل أفراد العينة فامي خي :حتصيلهم
ومدى توافقه مع قدراهتم الفعلية ومدى رضامه عن أداام و حميطهم.
 عينة ادلراسة الاس تطالعيةأجريت ادلراسة الاس تطالعية مبتوسطة جعيل قدور بأم البوايق .حيث متت ادلراسة
الاس تطالعية عىل عينة مكونة من  8تالميذ موزعني بني  5اانث و 3ذكور وهذا الاختيار مل
يمت بصورة مقصودة امنا هذا ما توفر أثناء فرتة ادلراسة الاس تطالعية.
* مناقشة نتاجئ ادلراسة الاس تطالعية
بعد اهاية املقابالت نصف املوهجة مع عينة تالميذ التعلمي املتوسط مت مجع الاس تجاابت
اخلافة بأفراد العينة حول لك سؤال يف جدول خاص هبذا السؤال يمت فيه تصنيف االجاابت
حوهل حسب البنود املقرتحة  .ليمت بعد ذكل حتديد جداول مناقشة النتاجئ.
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لقد مت اس تخدام تقنية حتليل احملتوى يف معاجلة النتاجئ املتحصل علهيا ومما ال شك فيه
أن تقنية حتليل احملتوى أداة علمية وحتليلية هممة يف اس تكشاف الواثئق وقراءة حمتوايهتا
ومضاميجها معاجلة وفهام وتفسيا واس تنتاجا.
ومن خالل نتاجئ ادلراسة الاس تطالعية و اليت توهجنا حنو املسار احملمتل لدلراسة
الفعلية وجود عالقة بني تقدير التالميذ ذلاهتم و حتصيلهم ادلرايس.
اثني ًا ادلراسة التطبيقية تضم ادلراسة التطبيقية لك ظروف ادلراسة امليدانية اليت مت اجراؤها
ابالعدامد عىل نتاجئ ادلراسة الاس تطالعية كام ييل
 عينة ادلراسةتقوم هذه ادلراسة عىل أساس معرفة مدى تأثي تقدير اذلات عىل التحصيل ادلرايس
دلى تالميذ املرحةل املتوسطة من التعلمي مبتوسطة جعيل قدور بوالية أم البوايق ،حيث يتكون
اجملمتع الفيل من  200تلميذ و تلميذة وتكونت عينة ادلراسة الجهائية من  50تلميذا وتلميذة
موزعني عىل  5أقسام.
 مجه ادلراسة هو من أساس يات البحث العلم  ،والطريقة اليت يتبعها الباحث للوفول اىلهدفه انطالقا من طبيعة املشلكة اليت يريد دراس هتا ومبا أننا بصدد دراسة ظاهرة تربوية واليت
تمتثل يف عالقة تقدير اذلات ابلتحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط فاننا اخرتان املجه
الوفف اذلي يوظف التحليل العلم لوفف الظاهرة وتفسيها يميا عن طريق مجع البياانت
واملعلومات املقننة وحتليلها الس تخالص القاعدة العلمية وتعمميها.
 أداة ادلراسة اعمتدان يف هذه ادلراسة عىل تطبيق مقياس تقدير اذلات لـ "كوبر مسيث" اذليحيتوي عىل  25عبارة ،حيث تمت االجابة عجها بوضع عالمة (*) أمام االجابة اليت توافق رغبة
التلميذ وذكل بعد قراءة التعلمية.
 عبارات املقياس حيوي مقياس " كوبر مسيث" عىل عبارات سلبية عددها  17عبارة حتملالرقام التالية .25-24-23-22-21-18-17-16-15-13-12-11-10-7-6-3-2
أما العبارات االجيابية فعددها  08عبارات حتمل الرقام التية .20-19-14-9-8-5-4-1
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* حتليل نتاجئ املقياس
ميكن تطبيق املقياس فرداي أو جامعيا  ،عىل أال تتجاوز مدة التطبيق  10دقائق.
وحيتوي املقياس عىل تعلمية يمت عن طريقها توضيح كيفية االجابة عن العبارات رشط عدم
اس تخدام لكمة تقدير أو تقيمي اذلات لتجنب التحزي يف االجابة واحلصول عىل أكرب قدر ممكن
من االجاابت الصادقة من املبحوثني .بعد ذكل نقوم بتفريغ البياانت يف اجلدول كام ييل
التحصيل
ادلرايس)(x
19.02
11.56
13.17
14.78
12.59
16.80
11.03
10.64
14.60
15.11
12.78
11.02
15.64
13.01
12.67
12.06
18.38
12.33
12.34
16.80

تقدير اذلات)(y

(x)²

(y)²

)(x)*(y

88
76
96
68
76
60
48
80
76
88
52
60
60
56
52
56
56
48
76
60

361.7604
133.6336
172.6596
218.4484
158.5081
282.24
121.6609
113.2096
213.16
228.3121
163.3284
121.4404
244.6096
169.2601
160.5289
145.4436
337.8244
152.0289
152.2756
282.24

7744
57716
9216
4624
5776
3600
2304
6400
5776
7744
2704
3600
3600
3136
2704
3136
3136
2304
5776
3600

1673.76
878.56
1261.44
1005.04
956.84
1008
529.44
851.2
1109.6
1329.68
664.56
661.2
938.4
728.56
658.84
675.36
1029.28
661.2
938.4
728.56
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18.00
12.31
16.31
12.02
12.45
16.73
11.69
13.28
9.92
15.47
9.28
11.02
10.58
10.79
13.25
14.75
12.53
11.40
14.12
13.52
11.56
13.79
12.59
11.84
12.02
12.01
16.34
12.14
13.11

64
60
64
60
52
56
68
48
32
36
36
44
48
52
56
60
48
44
48
44
40
48
48
44
40
48
60
40
44

324
151.5361
266.0161
144.4804
155.0025
279.8929
136.6561
176.3584
98.4064
239.3209
86.1184
121.4404
111.9364
116.4241
175.5625
217.5625
157.0009
129.96
199.3744
182.7904
133.6336
190.1641
158.5081
140.1856
144.4804
144.2401
266.9956
147.3796
171.8721
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4096
3600
4096
3600
2704
3136
4624
2304
1024
1296
1296
1936
2304
2704
3136
3600
2304
1936
2304
1936
1600
2304
2304
1936
1600
2304
3600
1600
1936
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658.84
675.36
102928
591.84
647.4
936.88
794.92
637.44
317.44
556.92
334.08
484.88
507.84
561.08
742
885
601.44
501.6
677.76
594.88
462.4
661.92
604.32
520.96
480.8
576.48
980.4
485.6
576.84
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14.66
£ x=665.78

36
£ y=2800

214.9156
=£ xy
57812.12
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1296
£ x²=41411795

527.76
=£ y²
167072

بعد تفريغ البياانت يف اجلدول مقنا حبساب معامل الارتباط
R² = (N£XY - £X . £Y)²
)(N£X²-( £X)²) .(N£Y²-(£y)²
R² = 0.76
* تفسي النتاجئ
انطالقا من البياانت اليت مت مجعها من خالل تطبيق مقياس كوبر مسيث لتقدير اذلات
عىل فئة تالميذ مرحةل التعلمي املتوسط توفلنا اىل أن نس بة  74ابملائة من التالميذ اذلين
حتصلوا عىل نتاجئ حتصيلية مقبوةل اىل مرتفعة نسبيا ،متزيوا من خالل تطبيق املقياس علهيم
بتقدير ذات مرتفع  .بيامن  26ابملائة من أفراد عينة ادلراسة لوحظ دلهيم ضعف حتصيل درايس
اضافة اىل النتاجئ املتدنية اليت حتصلوا علهيا من خالل تطبيق مقياس تقدير اذلات  .وهذا ما
يربز الارتباط و التناسب الطردي بني متغيي تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى فئة
تالميذ التعلمي املتوسط .اضافة اىل أن معامل الارتباط املقدر ب  0.76يربز الارتباط القوي
بني املتغيين.
من خالل النتاجئ املقدمة خنل :اىل وجود عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس
دلى تالميذ مرحةل التعلمي املتوسط ،فلكام زاد تقدير اذلات دلهيم فاحبته زايدة يف التحصيل
ادلرايس ،ولكام اخنفض تقدير اذلات لوحظ اخنفاض يف التحصيل ادلرايس دلهيم .وهذا ما يثبت
حصة فرضية البحث أي أنه هناك عالقة قوية بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى تالميذ
التعلمي املتوسط.
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 اخلامتةان الهدف من هذه ادلراسة هو تسليط الضوء عىل موضوع تقدير اذلات وأثره عىل
التحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط  ،ولفت انتباه القامئني عىل الرتبية والتعلمي من
أساتذة وغيمه من القامئني عىل العملية التعلميية التعلمية ملدى أمهية تقدير اذلات و السع اىل
تعزيزه دلى التلميذ يف هذه املرحةل العمرية والتعلميية لتوجيه قدراته العقلية ،اجلسدية والنفس ية
وحتديد أفاقه املس تقبلية ادلراس ية من خالل حتصيهل ادلرايس و املهين ابكسابه القدرة عىل التقيمي
اذلايت لقدراته وتقبلها و تطويرها وتوجهيها مبا جيعهل متوازن اجدامعيا.
ودراستنا هذه تتعدى حبثا يف عالقة مؤثر ومتأثر بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس
اىل كواها رساةل لتنس يق اجلهود بني الفاعلني يف العملية التعلميية التعلمية وغيمه خارج قطاع
الرتبية والتعلمي من أرسة ومجعيات ومؤسسات اجدامعية ،بغية رفع تقدير اذلات دلى املراهق
وابلتايل مساعدته عىل حتسني أدائه التحصييل وابلتايل بناء فرد فعال متوافق مع قدراته
وخصائصه النفس ية ،املعرفية واجلسدية.
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