
 

 
 

 
 

 

 

 
النفس لدى طلبة الثانوية العامة، باإلضافة إىل التعرف عىل ثر مرشوع الثقة بأ الدراسة احلالية إىل التعرف عىل بقاء تهدف

تم استخدام املنهج التجريبي؛ وذلك  و.العالقة بني الثقة بالنفس وكل من السلوك العدواين والتحصيل الدرايس
 من كل اً  طالبنياشتملت عينة الدراسة عىل ست مدراس يف الكويت بواقع مخس. ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة

مقياس و إعداد الباحثة  منمقياس الثقة بالنفس عىل أدوات الدراسةواشتملت . اً  طالب٣٠٠ه جمموع، ما مدرسة
تم  و).٢٠١٤-٢٠١٣(نتائج الطلبة يف هناية العام الدرايس  و)٢٠٠٨( إعداد مجال الدين  منالسلوك العدواين

وأظهرت نتائج الدراسة وجود . رتباط لبريسون للعينات املرتبطة، باإلضافة إىل معامالت اال"ت"اختبار  استخدام
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب املجموعة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي ملقياس 

وجود عالقة دالة وسالبة بني الثقة بالنفس والسلوك و ،الثقة بالنفس بعد تطبيق املرشوع لصالح القياس التتبعي
 .ود عالقة دالة وموجبة بني الثقة بالنفس والتحصيل لدى طلبة املرحلة الثانويةوجو ،العدواين

 

 . املرحلة الثانوية- التحصيل الدرايس - السلوك العدواين - الثقة بالنفس :الكلامت املفتاحية
  

Abstract 
The present study aimed to identify the impact of the project on the survival of self-confidence 
among Kuwaiti high school students, as well as to identify the relationship between self-
confidence on the one hand, and aggressive behavior and academic achievement on the other 
hand. An experimental method was used as appropriate to the nature and objectives of the 
present study. The study sample was extracted from six schools in Kuwait where fifty students 
were taken from each school with a total of 300 students. Study tools included the Self-
confidence Scale prepared by the researcher and the Aggressive Behavior Scale prepared by 
Jamal al-Din (2008) and the statistics for the achievement grades of the students at the end of 
the school year (2013-2014). A paired sample t-test and a Pearson correlation coefficient were 
used for statistical analyses. Findings showed the presence of statistically significant differences 
between the mean scores of students of the experimental group upon post-measurement and in 
the follow-up study designed to a measure the students’ self- confidence after the 
implementation of the project to the good of follow-up measurements. Furthermore, a 
significant negative correlation was detected between self-confidence and aggressive behavior, 
whereas a significant positive correlation was found between self-confidence and achievement 
among high school students. 

Key words: self-confidence - the aggressive behavior - academic achievement - the secondary 
stage.
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متر الشخصية اإلنسانية بمراحل خمتلفة مـن

ــضج ــى الن ــة حت ــصية ، الطفول ــي الشخ وتعن
الناضجة أن الـشخص قـادر عـىل التوافـق مـع 

ويوجد لديه قدر كبري من التناسـق يف ، اآلخرين
كـام تعتـرب مـؤرشًا ، السامت التي متيزه عن غريه
أمـا عـدم النـضج ، لصحة عالقاته مع اآلخرين

بالرغم من اكتامل نضجه اجلسمي فإنه يعني أنه 
إال أنــه غــري قــادر عــىل التفاعــل الــسوي مــع 

وهنا يمكن القول أن هـذا الـشخص ، اآلخرين
ــة يف . مــضطرب وتأخــذ املظــاهر غــري الطبيعي

اضطراب الشخصية أنامطـًا ثابتـة مـن الـسلوك 
تصبغ الشخصية كلها أو جانبًا هامًا منها مبتـدئًا 

 جمموعة شـاملة فالشخصية. من الطفولة املبكرة
التي يوصف ، من السامت االنفعالية والسلوكية
وتظهـر هـذه ، هبا الفرد ويتميـز هبـا عـن غـريه

السامت من خالل مواقف احلياة املختلفـة التـي 
كام تعـد ، وهي ثابتة نسيبا وقابلة للتنبؤ، يمر هبا

الشخصية حـصيلة تفاعـل تلـك الـسامت مـع 
وعنـدما تـصبح هـذه الـسامت . بعضها البعض

ــة ــسبب عجــزًا، غــري مرن ــف وت وســيئة التكي
وظيفياً ظاهرًا فإهنا تؤدي إىل وجود اضطرابات 

).٢٠٠٣، القشعان(يف الشخصية 

إن االهتامم بدراسة جوانـب الشخـصية للطلبـة
يف مجيــع املراحــل التعليميــة بــشكل عــام واملرحلــة 
الثانويــة بــشكل خــاص لــه مــا يــربره ؛ فهــم قــادة 

ك فإن توجيـه الدراسـات املستقبل وأمل األمة؛ لذل
والبحوث الرتبوية والنفسية يف هذا االجتاه هلو تعبري 
صادق عن االهتامم هبم ورعايتهم عىل أسس علمية 
سليمة، هلذا فإن اسـتمرار البحـث العلمـي يف هـذا 
اجلانب يبقى أمـرا رضوريـا وركيـزة ال غنـى عنهـا 

 الردينـي كام بينـت دراسـة. لتخطيط مستقبيل سليم
 الفرد الواثق من نفـسه يمتلـك ضـبطا أن) ٢٠٠٤(

داخليا ويكون متوافقـا مـع نفـسه ومـع األخـريني 
ــون  ــداث  ويك ــىل األح ــسيطرة ع ــدرة ال ــه ق لدي

واألفعال اخلاصـة بحياتـه فينظـر إىل انجازاتـه مـن 
ــدرات  ــن ق ــه م ــا لدي ــشل يف ضــوء م نجــاح أو ف
ومهارات وذكاء فريىض عن نفسه بحيـث يـستطيع 

افق بينه وبني بيئته من جهة تغيري سلوكه وحتقيق التو
  .وبينه وبني بيئته من جهة أخرى

تــشكل الثقــة بــالنفس ســببًا رئيــسًا يف اإلبــداع 
والنجاح، وهي عبارة عن نسيج مركب مـن ثـالث 

إدراك الـذات، : صفات عاطفية وروحية متمثلـة يف
وقبول الذات، واالعتامد عىل الذات، والفرد عنـدما 

ن يعـرب عـام يـشعر بـه يكون واثقًا بنفسه يـستطيع أ
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وبشكل أفضل؛ خاصـة يف املواقـف االنفعاليـة
التي قد يشعر فيها بالضياع، أو احلزن،  والصعبة

ــوف  ــضب، أو اخل ــان، (أو الغ ).  م٢٠٠٦راي
وتعد الثقة بالنفس غايـة ينـشدها مجيـع النـاس 
بغـــض النظـــر عـــن الفـــروق يف أجناســـهم، 
وطبقــاهتم االجتامعيــة واالقتــصادية، ألن مــن

 ع هبـا يـشعر بالـسعادة، واهلنـا، والـرىض،يتمت
ويسعى إىل التقدم دائًام، فهي متثل دورُا هامـًا يف 
حياة الفرد، وعامًال من عوامل النمو االنفعايل، 
واالســـتقرار النفـــيس، والـــشعور بالكفـــاءة، 

ــصعاب ــة ال ــىل مواجه ــدرة ع ــق، . (واملق الح
 ) م٢٠٠٤

إن غرس شعور الثقة بالنفس لـدى طالـب 
حيتاج إىل الوقت واالسـتمرارية ثانوية الاملرحلة 

ولن يأيت ثامره بني يـوم وليلـة، فرتبيتـه عـىل أن 
يكون قوي الشخصية واثـق مـن نفـسه ليـست 
مهمــة ســهلة لكنهــا ليــست مــستحيلة، لكنهــا 
تتطلب الصرب واملثابرة، وبذل اجلهد املوصـول، 
وهناك خيط رفيع يفـصل بـني إعطائـه شـعورًا 

 والشعور باالستحقاق زائفًا بالرضا عن النفس،
ولقـــد أوضـــحت معظـــم . والثقـــة بـــالنفس

الدراسات أن الكثـريين مـن الطلبـة يف مرحلـة 
املراهقة يعانون من مـشكالت خمتلفـة، نفـسية، 

ــحية  ــية، ص ــة، دراس ــن …اجتامعي ــخ وم  ال
املـشكالت النفـسية الــشائعة، مـشكلة ضــعف 

 .الثقة بالنفس
ــشري الوشــييل  ــة )٢٠٠٧(وت ، إىل أن مرحل

قـة مــا أن تبــدأ حتـى تتــوىل عــىل املراهــق املراه

ــسيولوجية ــضوية وف ــة ع ــة ورسيع ــريات قوي  تغ
رصاعات نفسية بني الشعور بأنه شـخص ناضـج و

وقادر عىل حتمل املسئولية وبني أن يظل طفال يـنعم 
باألمن والرعاية وإشباع احلاجات ورصاعـات بـني 
السعي لالستقالل والتحـرر مـن تـدخالت األرسة  

يري اجلامعة والقيم الدينية واالجتامعية، واإلذعان ملعا
كام أن الثقة بالنفس تضعف يف مرحلة البلوغ وهـذه 
الفرتة االنتقالية هي التـي يقابلهـا تعليميـا املرحلـة 
ــشك يف  ــسبب إىل أن املراهــق ي ــة، ويعــود ال الثانوي
ــوم هبــا  ــأعامل كــان يق ــام ب ــرتدد يف القي ــه وي قدرات

 بـالنفس نتيجـة بسهولة، ويرتفع الشعور بعدم الثقة
القلق الذي ينتابه يف كفايتـه النفـسية واالجتامعيـة، 
ــًا مــن ضــعف املقاومــة  ــأيت جزئي ــشعور ي وهــذا ال
اجلسمية يف هذه الفرتة، كـام أن الكثـري مـن البنـات 
والبنني خيرجون مـن دور البلـوغ بقليـل مـن الثقـة 
بالنفس ويـصبح اسـتعادة هـذه الثقـة خـالل فـرتة 

.الت التي يواجهوهنااملراهقة من أهم املشك
أصــبح الــسلوك العــدواين مــن املــشكالت 
السلوكية التي نواجهها يف وقتنا احلارض وما يرتتـب 

االجتامعـي للفـرد عليه يف جماالت التفاعـل والنمـو 
وتأثريه عىل مـستوى التعليمـي لـذا البـد مـن تـضافر 
اجلهود املشرتكة سواء أكانت عـىل صـعيد املؤسـسات 

املجتمـع املـدين  ملواجهـة هـذا احلكومية أو مؤسسات 
كـام أن  ). ٢ ،٢٠٠٦ القـشقوش،(السلوك واحلد منـه 

شخصية الفرد العدواين تتسم بـالتوتر والقلـق بـسبب 
حاجات معينة هلا أمهيتها، عجزت البيئة عن إشـباعها، 

 عـادات فالظروف البيئية قـد تفـرض عليـه أن يـتعلم
 معينة عدوانية الطابع، عززت بتكرارها حيـث أهنـا
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ختفض ما يعانيه من توتر وقلق كـام أشـارت إىل
 ). ١٩٩٦إدريس، (ذلك دراسة 

ومن جانب آخر أصبحت مـسألة االهـتامم 
بالتحــصيل الــدرايس يف املؤســسات التعليميــة 
قضية جوهرية شغلت ومازالت تـشغل الكثـري 
من علامء الرتبيـة وعلـم الـنفس، فقـد ُأجريـت 
حوله البحوث والدراسات وعقدت من أجلـه 

ملؤمترات والندوات، وذلك ملا له مـن أمهيـة يف ا
حياة الطلبة ومن حييطون هبـم، عـىل اعتبـار أن 
ــيؤدي  ــدرايس س ــصيل ال ــستوى التح ــع م رف
بالــرضورة إىل رفــع مــستوى خمرجــات الــتعلم 
وبالتايل رفع مـستوى إنتاجيـة املجتمـع وزيـادة 

 .تقدمه
ــائج  ــد نت ــيس أح ــدرايس ل ــصيل ال فالتح

 بــل هــو مــن أبــرز العمليــة الرتبويــة فحــسب،
النتائج هلذه العملية، وينظر إليه عىل أنـه معيـار 
أســايس يمكــن يف ضــوئه حتديــد املــستوى 
األكاديمي للطلبة، واحلكم عىل النتائج الكميـة 
والكيفية للعملية الرتبوية، إضافة إىل مـا حتدثـه 
هذه العملية من آثار يف تكوين شخصية الطلبـة 

ؤكـد ذلـك وي) ٥٣: ٢٠٠٥حممد، . (وتشكيلها
ــدرايس ) ١٩٩٦ ("العــدل" ــأن التحــصيل ال ب

ـــىل  ـــصول ع ـــام األول إىل احل هيـــدف يف املق
معلومات وصفية تبني مدى استيعاب الطلبة ملا 
تعلموه من خربات يف املـواد الدراسـية املقـررة 
وكذلك مدى ما حصله الطلبة من حمتوى هـذه 
املــواد كــام هيــدف إىل التوصــل ملعلومــات عــن 

لنسبة للمجموعة التي ينتمي مستوى الطالب با

إليها، وقد هيدف إىل أبعد من ذلك وهو حماولة رسم 
 .الصورة النفسية للطالب

حيتل التحصيل الدرايس أمهيـة خاصـة بالنـسبة 
للطالب، فهو املعيار األسـايس النتقالـه مـن صـف 
درايس آلخر، باإلضـافة إىل مـا حيدثـه مـن آثـار يف 
ــعوره بالرضــ ــشكيل شخــصيته وش ــوين وت ا تك

والسعادة الشخصية أو حتقيـق الـذات، كـام يرتتـب 
عليه أيضا احلصول عىل الـشهادات أو التقـدير مـن 
اآلخرين كاألقران أو اآلباء أو املقـربني أو املـساعدة 

ــوع مــن يف ــه ن ــق ل ــا حتق  احلــصول عــىل وظيفــة م
فالدرجـة التحـصيلية ليـست .  احليـاةيفاالستقرار 

كس وتنطـق درجة صامء كام يبدو للبعض ولكنها تع
ومـن هنـا . بالنسبة للمتعلمبأمور حيوية كثرية وهامة 

 "احلقل التجريبـي" بمثابة "الدرجة التحصيلية"كانت 
 جمال علم النفس الرتبـوي، وقـد أجريـت يفللباحثني 

وال زالت جترى دراسات وبحوث عديـدة الكتـشاف 
العوامــل امليــرسة للحــصول عــىل درجــات حتــصيلية 

عوامل املعوقة لذلك بغرض  المرتفعة، والتعرف عىل
تالشيها فيام بعد، وأخذ الباحثون يف ذلك اجتـاهني؛ 
اجتاه تناول املتغريات البيئيـة، واالجتـاه اآلخـر ركـز 

 ،ردادي( .عىل املتغريات املرتبطة بشخـصية املـتعلم
٢٠٠٢(  

فأداء الطلبة يف املواقف املختلفة ال حيدث عفويا 
ب التي حتركـه، وإنام تكمن وراءه العديد من األسبا

وترتبط هذه األسباب بحالة الطالب الداخليـة مـن 
جهة، وبمثريات املوقف اخلارجي من جهة أخـرى، 

 ضـوء املتغـريات يفوهلـذا ال يمكـن التنبـؤ بـاألداء 
اخلارجية بمفردها إذ البد من التعرف عىل املتغريات 
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الداخليـــة للطالـــب مثـــل ميولـــه وحاجاتـــه
وهذه . من أهدافواجتاهاته وما يسعى لتحقيقه 

املتغريات الداخلية واخلارجية املتفاعلة هـي مـا 
حترك الفرد مـن أجـل ي يطلق عليها الدافعية الت

إعادة التوازن وحتقيق األهداف، وهلذا يـساعدنا 
مفهوم الدافعية عيل تفسري ما بـني األفـراد مـن 
ــذكاء أو  ــع إىل ال ــي ال ترج ــة والت ــروق فردي ف

 مـن االهـتامم القدرات العقليـة، لـذلك فالبـد
بدراسة دافعية الطلبة والتي متثل هدًفا تربوًيا يف 
حد ذاتـه، فاسـتثارة دافعيـة الطلبـة وتوجيههـا 
جتعلهم يقبلون عـىل ممارسـة األنـشطة املعرفيـة 
وغري املعرفية بام يمكن االستفادة مـن طاقـاهتم 
فيام يعود عليهم وعىل العملية التعليميـة بـالنفع 

 ). ٢٤٣ ،٢٠٠٥ ،عبدالفتاح(والفائدة 
ومن ثم تـسعى الدراسـة احلاليـة إىل بحـث 
بقاء اثر مرشوع تعزيز الثقة بالنفس لـدى طلبـة 
ــة بــني الثقــة  ــة العالق ــة ومعرف ــة الثانوي املرحل
بــالنفس لــدى هــؤالء الطلبــة وبــني كــل مــن 

 .السلوك العدواين والتحصيل الدرايس
 

ــشكلة يف ضــوء مــا ســبق يمكــن حتديــد م
 : يف التساؤالت التاليةالدراسة

هل يوجد بقـاء ألثـر مـرشوع تعزيـز الثقـة  •
بالنفس يف تنمية الثقـة بـالنفس لـدى طلبـة 

 املرحلة الثانوية؟
هل توجد عالقة بني الثقة بالنفس والسلوك  •

العدواين لدى طلبة املرحلة الثانوية؟

هل توجد عالقة بني الثقة بـالنفس والتحـصيل •
 لدى طلبة املرحلة الثانوية؟

 

هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل بقاء اثـر   
مرشوع الثقة بـالنفس لـدى طلبـة الثانويـة العامـة، 
باإلضافة إىل التعرف عىل العالقة بني الثقة بـالنفس 

 .وكل من السلوك العدواين والتحصيل الدرايس
 

يمثل طلبة املرحلة الثانوية فئة هامـة مـن فئـات
حيث يمثلون رشحية مصغرة من املجتمـع ، املجتمع

األصيل تضم مجيع املستويات االجتامعيـة والثقافيـة 
ومتـر هـذه الـرشحية يف هـذه املرحلـة ، واالقتصادية

بالعديد من املشكالت النفسية التي قد تـسبب هلـم 
الكثري من املشكالت يف املستقبل إن مل يـتم التعـرف 

ًا بعمـل الـربامج عليها وتشخيصها بام يسمح الحقـ
العالجية الالزمة هلـا ليـصلوا إىل درجـات الـسواء 
والتوافق النفيس بام يـسمح هلـم أن يكونـوا أعـضاء 

ومن بني هذه املشكالت النفسية . فاعلني يف املجتمع
توجــد لــدى هــؤالء الطــالب املــشكالت التــي قــد 

 الــسلوك املرتبطــة بانخفــاض الثقــة بــالنفس كزيــادة
. توى التحصيلالعدواين وانخفاض مس
 

 
يتحدد مفهوم الثقة بالنفس يف الدراسـة احلاليـة
يف ضوء مقياس الثقة بالنفس الـذي أعـده رشوجـر 

عىل أهنـا إدراك ) م١٩٩٧(تعريب حممد )  م١٩٩٠(
الفرد لكفاءته أو مهاراتـه وقدرتـه عـىل أن يتعامـل 
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حـصول حيث أن . بفاعلية مع املواقف املختلفة
املفحوص عىل درجات مرتفعة يف هذا املقيـاس 

العكـس  ويدل عىل ارتفاع معدل الثقة بـالنفس
 .صحيح


هو كل فعل يتسم بالعداء جتـاه املوضـوع أو 

ويقصد بـه املعتـدي ، الذات وهيدف إىل التدمري
إيــذاء الــشخص اآلخــر، فهــو تــرصف ســلبي 

ىل شكل يصدر من الفرد جتاه اآلخرين ويظهر ع
عنــف جــسدي أو لغــوي أو القيــام بتــرصفات 
وتعــابري غــري مقبولــة مــن قبــل اآلخــرين 

وتعرفـــه الباحثـــة ). ٨٤، ١٩٩٤الـــرشبيني، (
إجرائًيا بأنه الدرجة التي حيصل عليهـا الطالـب 
يف مقيــاس الــسلوك العــدواين املــستخدم يف 

 .الدراسة احلالية
 

لمـوه مـن هو مدى استيعاب الطلبـة ملـا تع
خــربات يف جمموعــة املقــررات الدراســية التــي 

وتعرفـه . )١٩٩٩، أبو هاشـم(قاموا بدراستها 
الباحثة إجرائيًا بأنه الدرجة الكلية التـي حيـصل 

املجموع (عليها الطالب يف مجيع املواد الدراسية 
. التي قام بدراستها) الكىل

 


ــزي  ــر العن ــاه ) ٣٨٤ م، ٢٠٠٤(ذك أن اجت

الفرد نحو ذاته ونحـو بيئتـه االجتامعيـة، وأهنـا 
تـرتبط بميـل الفـرد إىل اإلقـدام نحـو البيئـة أو 

 م، ٢٠٠٥( يف حـني يـرى الـسليامن "الرتاجع عنها
اعتبـاره  وحسن اعتداد املـرء بنفـسه"أهنا ) ١٢ص 

املكـان، (لذاته وقدراته حسب الظرف الذي هو فيه 
ودون ) عجب أو كـرب أو عنـاد(دون إفراط ) الزمان
وهـي أمـر ) من ذلة أو خضوع غـري حممـود(تفريط 

إنــسان .(مهــم لكــل شــخص مهــام كــان وال يكــاد
يستغنى عن احلاجة إىل مقدار من الثقـة يف أمـر مـن 

ليست هي حـب الـذات "كام تعرف بأهنا  . "األمور
النرجــيس، أو تقــدير الــذات الــسطحي الظــاهري، 

ا شكل عميق من احرتام الـذات القـائم عـىل ولكنه
وبعبـارة أخـرى ". ةإدراك السامت االجيابية والسلبي

أهنا ليست االعتقـاد بـأنني عظـيم؛ بقـدر مـا هـي "
ــي عظــيًام،  ــي جتعلن ــة الت ــصحيح للكيفي ــم ال الفه
واملواقف التي أريـد هلـذه العظمـة أن تظهـر فيهـا، 
ــه  ــدما نواج ــة عن ــذه العظم ــتخدام ه ــة اس وكيفي

).٩م، ٢٠٠٦رايان،  ("ب احلياةمصاع
مما سبق، يتبني أن الثقة بالنفس من املفاهيم غـري 
املحددة التي استخدمت بمعان كثـرية ويف أغـراض 
عديدة؛ فالثقة تعرب عن النفس، والتميز بينهـا يقـوم 
عىل أساس اجتاه استعداد الفرد للتعبـري عـن صـورة 
العقلية، وأفكاره من خالل السلوك الرصيح وعـىل 
أساس قدرة الفرد عىل تكوين صـورة عقليـة لعاملـه 
الداخيل كبديل للعامل الواقعي، فالثقـة بـالنفس هـي 
خمالطــة الفــرد للغــري واالجــتامع معهــم بمــستوى 
مراحل النمو، الثقة بالنفس هي اجلرأة األدبية التـي 
ــدرج يف  تغــرس أنبــل معــاين الفهــم والــوعي والت

ــري واالجتام ــضج الفك ــامل والن ــدارج الك ــي م ع
وتكوين الشخـصية، الثقـة بـالنفس هـي اسـتجابة 
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الفرد للبيئة التي يعيش فيها مـن خـالل تنظـيم
وترى الباحثـة مـن خـالل التعريفـات . خرباته

السابقة أن الثقة بـالنفس سـمة رضوريـة جيـب 
ــسيطة،  ــو بدرجــة ب ــا يف الشخــصية ول توافره
يكوهنا الفـرد عـن نفـسه مـن معرفتـه بقدراتـه 

 من خالهلا بشكل طبيعي وإمكانياته، ويترصف
دون قلق أو رهبة، وهي نابعة مـن ذاتـه يكوهنـا 
من البيئة املحيطة بـه، وتعتمـد بالدرجـة األوىل 
عىل نظرة الفرد لنفسه سواء كانت النظرة إجيابية 
أم سلبية، إذا كانت اجيابية حقق الفرد النجـاح، 
أما إذا كانـت سـلبية فـسيكون عرضـه للـرتدد 

كانيات وهـذا هـو بدايـة وعدم االطمئنان لإلم
الفشل، ومع غرس الثقة بالنفس طريق للنجاح 

 .الواضح اجليل


تدريب ألف معلم وإداري وعـرشة : الرؤية
أالف طالب وتقديم استشارات لعرشين قيادي 
يف كل املناطق التعليمية يف الكويـت حتـى عـام 

 .م٢٠١٨
 نحو مبـادرة تربويـة لغـرس الثقـة: الرسالة

بالنفس عند طلبة وطالبـات املرحلـة االبتدائيـة 
واملتوسطة والثانويـة يف املـدارس احلكوميـة يف 
الكويت، من خالل تـدريب املعلمـني والطلبـة 
وتقديم استشارات للقيادات الرتبوية من أجـل 
بنــاء روح الفريــق الواحــد يف املنظمــة الرتبويــة 

 .لتعزيز الثقة بالنفس عند الطلبة
ريق الكل يـتعلم مـن الكـل روح الف: قيمنا
 .التقدير

 

 مبــدأ للثقــة ١٨أن يكتـسب املعلــم والطالـب  -١
 .٢٠١٨ إىل ٢٠١٣بالنفس من 

ــدد  -٢ ــد ع ــرشة ١٠٠٠تزوي ــم وإداري وع  معل
أالف طالب بمهارات التعامـل مـع اآلخـرين 

 .٢٠١٨بنهاية 
أن تتعرف كال من املعلم والطالـب عـىل أهـم  -٣

 .٢٠١٨ة عوامل الشخصية املتوازنة بنهاي
 

 هو تعـديل الـسلوك عـن طريـق ما هو التعلم؟
 .كسب اخلربة

- احلفــظ - الفهــم - االســتامع :أدوات الــتعلم
 . النرش-التطبيق 

 هــي ممارســة مجيــع الوســائل :تعريــف الرتبيــة
والطرق والفعاليـات التـي تـساهم يف نمـو الطفـل 

ط الـسلوك وإكسابه ثقافة جمتمعه، أو تكون لديه أنام
العقيل واالجتامعي والنفيس واخللقي والديني وفـق 

 .أهداف معينة
أهداف وزارة الرتبيـة للمراحـل الـثالث كلهـا 

 .تركز عىل تنمية شخصية الطالب
 هـي املـصطلح الـذي جييـز :تعريف الشخصية

 .توقع ما سيفعل الفرد يف وضع معني
القاسم املشرتك بني تعريف التعلم والرتبيـة هـو 

 . السلوكتعديل
 – القدرة عـىل حـل املـشكالت :تعديل السلوك

  حرية– اإلبداع –حرية التفكري 
 .التعبري تتطلب أنشطة ال صفية
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 .خالط األشخاص اإلجيابيني -١
.اجرب نفسك عىل الرتكيز عىل اإلجيابيات -٢
.كن كريم يف املجاملة -٣
.خذ راحة هلوايتك -٤
.خاطر بشكل مدروس -٥
. مالبس مناسبةارتدي -٦
.أعد قائمة بالسلبيات واإلجيابيات -٧
.مع اآلخرين تعلم أن تتعاطف -٨
.جتنب املواقف التي تنطوي عىل الضغط -٩
.كون واقعي -١٠
.تعلم أشياء جديدة -١١
.انظر إىل النكسات بشكل بناء -١٢
.فكر قبل أن تتحدث -١٣
.ساعد اآلخرين -١٤
.تعلم من التجربة -١٥
.خصص وقت للتفكري -١٦
.ابدأ يومك بإجيابية -١٧
.ح أنت احلوارافت -١٨

.نبذ العنف -١٩
عـن طريـق فـرق العمـل التـي : آلية التنفيذ

.ختتلف عن العمل اجلامعي
كــرس نظــام األقــسام العلميــة يف تنفيــذ 

 .األنشطة
إدخــال اإلداريــات يف املــرشوع مــع أوليــاء 

 .األمور
ــة األوىل ــرشوع :املرحل ــسويق امل ــادة – ت  قي

 .املنظمة

ـــة ـــة الثاني ـــرشوع :املرحل ـــسويق امل ة دور" ت
 ."للمعلامت واإلداريات وأولياء األمور

 اإلعالن عن املرشوع والتسجيل :املرحلة الثالثة
 ).اختياري( فيه من قبل املشاركني
 تــشكيل فريــق العمــل الــذي :املرحلــة الرابعــة

 .سيقود املرشوع بعيدا عن األقسام العلمية
 توزيع مبادئ الثقة بالنفس عىل :املرحلة اخلامسة

 .ركةعدد الفرق املشا
 كل فريق يقود عملية التسويق :املرحلة السادسة

 .أولياء أمور+ طالبات+ إداريات+ ملبادئه معلامت
ــادئ ــق املب ــة تطبي ــة :منهجي ــارة– املعرف  - امله

 .اإلدارة
 

 مركز اإلرشاد التابع لوزارة -السجن املركزي -١
 . دولة الكويت-األوقاف

ـــصيفي  -٢ ـــاقني ال ـــادي املع ـــق اإلرادة فر"ن ي
 ."والتحدي

ــا مــنهج  -٣ ــيج للعلــوم التكنولوجي جامعــة اخلل
خـاص بطلبـة التمهيـدي تـم تدريـسه لثالثــة 

.٢٠٠٩-٢٠٠٨فصول 
وزارة الرتبية يف الكويـت متمثلـة يف املـدارس  -٤

 -مدرسة مويض العبيد املتوسطة بنـات :التالية
 مدرسـة –مدرسة لطيفة الشاميل الثانوية بنات 

 مدرسـة برقـان الثانويـة ٠رزينة الثانوية بنات 
. مدرسة أم اهليامن املتوسطة بنات–بنات 

يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مدرســة  -٥
 .األمرية هيا بنت احلسني املشرتكة بنات ديب
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تعددت التعريفات التي تناولـت الـسلوك   
حيث يعترب من النتائج املبارشة اهلامـة ، العدواين
ف العدوان بأنه سلوك يؤدي إىل فيعر، لإلحباط

ــة  ــاآلخرين ســواء أكــان بطريق ــاع األذى ب إيق
أو بـصورة رصحيـة أو ، مبارشة أو غـري مبـارشة

وقـد يكـون سـلبيًا أو ، مادية أم نظريـة، مسترتة
وبصورة مقبولة اجتامعيًا أو غري مقبولـة ، إجيابياً 

ويعــرف ، )١٢٣، ١٩٩٦، إســامعيل(اجتامعيــًا 
عـدوان الـرصيح الـذي بأنه يشمل سلوكيات ال

ــي تعــرب عــن  ــسلوكية الت يتمثــل يف املظــاهر ال
واملتمثــل يف العــض واخلنــق ، االعتــداء البــدين

وكـذلك يتمثـل يف الـسلوك العـدواين ، والشد
العام الذي يتمثل يف املظاهر السلوكية للعدوان 

الـشتم واسـتفزاز : اللفظي وغري اللفظـي مثـل
ارجة واستخدام األلفاظ اجلارحة اخل، اآلخرين

ومضايقة الزمالء والتحرش ، عن حدود األدب
وأخذ حاجاهتم وإخفائهـا أو ، هبم ومشاكستهم

وهـو يـضم أيـضًا الـسلوك ، االستحواذ عليهـا
الفوضوي وهو جمموعة املظاهر الـسلوكية غـري 

ــاً  ــة اجتامعي ــدث ضوضــاء ، املقبول ــي حت والت
ــل ــوىض مث ــاء : وف ــم أثن ــىل املعل ــشورشة ع ال

واخلـروج عـىل ، وامـروعدم اتبـاع األ، الدرس
ــام ــنفس ، النظ ــىل ضــبط ال ــدرة ع ــدم الق وع

-٣٦٦، ١٩٩٧، دبـيس(والتحكم يف انفعاالته 
٣٦٧.( 

ويعرف العدوان بأنه االعتداء املـادي نحـو 
ومـا ، اآلخرين املشتمل عىل اهلجوم أو الرضب

، كاإلهانـة واالزدراء، يعادله من اعتداء معنوي

كـام ، ينكام أنـه حماولـة لتخريـب ممتلكـات اآلخـر
يعرف بأنه الـسلوك الـذي يـستهدف إحلـاق األذى 

وهـو ذلـك الـسلوك الـذي حيـدث ، بشخص آخـر
عندما يقوم أحد األفراد عن عمد بالتـرصف سـواء 

أو تتعـارض ، أكان جسديًا أو شـفهيًا بطريقـة تـرض
، الرضب: بصورة واضحة مع مصالح فرد آخر مثل

ــدفع ــشجار، أو ال ــن ، أو ال ــة أخــذ يشء م أو حماول
). ٥٧، ٢٠٠٠، الـسديري(متلكات التـي ختـصه امل

وهو أيضًا سلوك حيمل عواقب خمربة تتضمن تدمري 
، ٢٠٠٠، العرفج(الذات كاالنتحار أو إيذاء الذات 

ويعرف العدوان بأنه حماولة متعـددة للتغلـب ). ٢٠
ــرين ــىل اآلخ ــذات ، ع ــاع األذى بال ــد(أو إيق ، فاي

١٢، ٢٠٠١.( 
 العـدواين ويف ضوء ما سبق يتـضح أن الـسلوك

هو كل ما يصدر من أفعال أو أقوال متعمدة تـؤدي 
مثــل ،  األذى بـاآلخرين أو بــالفرد نفـسهإحلـاقإىل 

، الشجار مع اآلخرين وإلقائهم باأللفـاظ اجلارحـة
ــف ــرضب والعن ــيهم بال ــدي عل ــدمري ، أو التع وت

وذلـك للتنفـيس عـن ، املمتلكات اخلاصة والعامـة
 .مشاعر الغضب الداخلية لدهيم

 

العــدوان : يــصنف العــدوان وفقــًا لنوعــه إىل  
، املغـريب(، والعدوان املـريض اهلـدام، السوي البناء

 تـصنيفًا يـشمل "زيلامن"وقد قدم ). ١٢٤، ١٩٩٣
أربعة أبعاد للسلوك العدواين تتفـاوت يف مظاهرهـا 

 :هي) ١٥، ٢٠٠١، حسني فايد(، التعبريية
ملعتـدي إىل  ويسعى فيه الفـرد ا:العدوان البدين -١

إحلـــاق األذى أو الـــرضر البـــدين أو املـــادي 
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الذين يميلون إىل حتاشـى مثـل ، باآلخرين
 .تلك األفعال العدوانية

 وهي التي يرمي الفرد من خالهلا :العدائية -٢
إىل اإلساءة لآلخـرين وخـداعهم دون أن 

 .يلحق هبم أي رضر أو آالم بدنية
  أو وينظر إليها كوسـيلة:التهديدات العدائية -٣

، املتعمـدةإشارة تسبق العدوان أو العداوة 
 كوسـيلة مـضادة كام أهنـا تـستخدم أحيانـاً 

.ملواجهة العدوان أو العداوة
ــريي -٤ ــسلوك التعب ــورة :ال ــل يف ص  ويتمث

والذي من املحتمل ، االنزعاجالغضب أو 
ــدوان ــلوك الع ــا س ــشبه يف طبيعته ، أن ت

ولكنها ال تـصل يف صـورهتا التعبرييـة إىل 
.ألول والثايناملستويني ا



يرجــع الــسلوك العــدواين إىل العديــد مــن 
 :األسباب والتي يمكن تقسيمها كالتايل

   
 

حيث تؤثر أنـامط التنـشئة االجتامعيـة عـىل
السلوك العدواين عند الطفل، فعدم املساواة بني 

ــاء عــىل املركــز أو األبنــاء والتفــضيل  بيــنهم بن
أو أي سبب عريض آخـر، لـه ، اجلنس أو السن

فإذا كان التمييز حيـدث يف ، أثر يسء عىل الطفل
أشــياء صــغرية بالنــسبة لألهــل ولكنهــا كبــرية 

فقــد تتــسامح األم مــع إبنهــا . بالنــسبة للطفــل
املدلل عندما يفعل بعض األشـياء بيـنام تؤاخـذ 

 تعطيـه بعـض اآلخرين عىل نفس الفعلة أو قـد

ــشاكل  ــؤدي إىل م املــال؛ مثــل هــذه الــسلوكيات ت
، الغـربة(واخلجـل ، سلوكية مثل العدوانية واخلوف

٥٠-٤٩، ١٩٩٣.( 
 

ــــشري  ــــدورا"ي  إىل أن (Bandura, 1982) "بان
األشخاص الذين يتعرضون لسلوكيات عدوانية أو 
ــرصفات  ــام بت ــون عرضــة للقي ــشاهدوهنا يكون ي

 .اثلةعدوانية مم
 

 يوجدها الكبـار أنإن مواقف نافس التي يمكن 
تؤدي إىل السلوك العدواين ، ويدفعون الصغار إليها

 مـع أطفـال متكـافئومن أمثلتها إجياد تنافس غـري 
آخرين، أو مقارنـة الطفـل بإخوانـه بـصفة أو أكثـر 
يتفوقون فيها عليه، أو املبالغـة يف تـشجيع التنـافس 

ألطفال، وتـشجيع التنـافس والتـسابق الفردي بني ا
، ١٩٩٧املطـرودي، (إىل األعامل الضارة باآلخرين 

٦١-٦٠.( 
 

تعتــرب وســائل اإلعــالم مــن املــؤثرات احلــسية
والعقلية واالنفعالية املؤثرة إىل حد كبري يف األفـراد، 
فمشاهدة العنف يف بعض برامج التلفزيون يـؤثر يف 

، ١٩٩٧، املطـرودي( العدوانية سلوكيات األطفال
٦٢.( 

 

اختلف وجهات نظر املحللني وعلامء الـنفس يف
ومـــن هـــذه ، رشح وتفـــسري الـــسلوك العـــدواين

 :النظريات جاء ما ييل
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يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن العــدوان

ــة ــزة فطري ــو ، غري ــضب ه ــون الغ ــث يك حي
 الـذي يكمـن وراءه، فلقـد افرتضـت االنفعال

هذه النظرية أن اعتداءات اإلنسان عىل نفسه أو 
تدفعـه إليـه ، عىل غريه سلوك فطري غري متعلم

عوامل فسيولوجية لترصيف العالقـة العدائيـة 
، التي تنشأ داخل اإلنسان عن غريـزة العـدوان

ويـرى أصـحاب ). ٢٨، ٢٠٠١، حسني فايـد(
:  سائدة يقال عنهاهذه النظرية أن العدوان صفة

أو غريزة أصـلية يف ، أن العدوانية سلوك فطري
ـــراهيم املطـــرودياهللاضـــيف (اإلنـــسان  ،  إب

  Gergen"جـــرجني"ويـــرى ). ٢٠، ١٩٩٧
أن مفهـوم الغريـزة يف تفـسري ســلوك ) ١٩٨٦(

اإلنسان مرفوض ألن الـسلوك العـدواين لـيس 
كام أنه ، سلوكًا عامًا مما يدل عىل أنه ليس غريزياً 

توجـــد أدلـــة تثبـــت أن للعـــدوان حاجـــة  ال
كام أنه يف بيئـات ، فسيولوجية كاجلوع والعطش

ــن  ــد م ــة أوضــحت العدي ــضارات خمتلف وح
الدراســـات أن مجيـــع األفـــراد يـــشرتكون يف 
ــسجني  ــامء واألك ــسيولوجية لل ــات الف احلاج

ـــام ـــدواين ، والطع ـــسلوك الع ـــنهم يف ال ولك
ومن هذا نستنتج أن مفهوم الغريزة يف . خيتلفون

فسري سلوك اإلنسان غري صـالح ألن الـسلوك ت
الغريزي جامد وحيدث بطريقـة واحـدة يف كـل 

يف حني أن سلوك العـدوان عنـد ، زمان ومكان
اإلنــسان ســلوك متطــور يف أســلوبه متنــوع يف 

 .أدائه

  
 تفسريًا للسلوك العدواين "وميلر دوالرد"يقدم 

 -امت عىل فرض اإلحباطمن خالل نظريتهام التي ق
التي تفرتض أن اإلحباط دائـًام يـؤدي إىل ، العدوان

أي أن العـدوان نتيجـة ، شكل من أشكال العـدوان
ويف أي وقــت حيــدث ، طبيعيــة وحتميــة لإلحبــاط

عمل عدواين يفرتض أن يكون اإلحباط هـو الـذي 
كام تؤكد هذه النظرية عىل أن العدوان . حرض عليه

 ال يتحرك بواسطة الغريـزة دافع غريزي داخيل لكن
بـل نتيجـة تـأثري ، كام بينت نظرية التحليـل النفـيس

). ٧١، ٢٠٠٠، عفراء الـسديري. (عوامل خارجية
وقد حددت هذه النظرية أربعـة عوامـل تـتحكم يف 

قـوة اسـتثارة : العالقة بني اإلحباط والعدوان وهي
العــدوان، وكــف األفعــال العدوانيــة، وإزاحــة 

. العدواينالعدوان، والتنفيس
 

يــرى أصــحاب هــذا االجتــاه أن مفــاهيم مثــل
، الغرائز ال يمكن أن تكـون مـسئولة عـن العـدوان

فالعدوان سـلوك متعمـد ينـتج مـن خـالل الـتعلم 
لــذا يــرى ). ٢٠٠٠، حــسني(باملالحظــة والتقليــد 

أصحاب هذه النظرية أن أساليب الرتبيـة والتنـشئة 
ــة  ــراد االجتامعي ــم األف ــًا يف تعل ــب دورًا هام تلع

األساليب السلوكية التي يتمكنون عن طريقهـا مـن 
وهكذا يصبح مبدأ التعلم هو املبدأ . حتقيق أهدافهم

الذي جيعل من العـدوان أداة لتحقيـق األهـداف أو 
ومن أهم أصحاب هذه النظرية ، عائقًا دون حتقيقها

 "بانـدورا"؛ فالعـدوان عنـد "سـكنر" و"باندورا"
يعتـرب ســلوكًا مــتعلًام يتعلمـه اإلنــسان عــن طريــق 
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وتسجيل هذه األنامط الـسلوكية ، مشاهدة غريه
عىل شكل استجابات رمزية يستخدمها يف تقليد 

 أن "بانـدورا"وافرتض ، السلوك الذي يالحظه
األطفال يتعلمون سلوك العـدوان عـن طريـق 
ــدهيم  ــامذج هــذا الــسلوك عنــد وال مالحظــة ن

، ١٩٩٧، املطـرودي(هم ومدرسيهم وأصـدقائ
، حــسني ("بانــدورا"وقــد أوضــح ). ٥١-٥٠

ــتم يف ) ٢٠٠٠ ــسلوك باملالحظــة ي ــم ال أن تعل
 :ضوء أربع عمليات هي كالتايل

 فالطفل يتعلم السلوك العـدواين : االنتباه-أ
إذا انتبــه بدرجــة كافيــة إىل نــامذج عدوانيــة 
ـــة  ـــاز أو يف البيئ ـــف يف التلف ـــشاهدة العن كم

 .طةاالجتامعية املحي
 وهـــي ختـــزين الـــنامذج : االحتفـــاظ-ب

وهـي غـري مـستقلة عـن ، السلوكية يف الـذاكرة
فاالنتباه يتـيح فرصـة أفـضل لتخـزين ، االنتباه

 .النامذج السلوكية يف الذاكرة
 تتمثـل يف أن احلركـة : اإلصدار احلركي-ج

الصادرة من شـخص والتـي تعـرب عـن سـلوك 
ربات املتعلم تشري إىل أن هذه احلركـة بمثابـة خـ

.خمتزنة يف ذاكرة هذا الشخص
 عبارة عن عملية شاملة تعتمـد : الدافعية-د

فالدافعية تنـشط أو ال تنـشط . عىل نتائج الفعل
بنـاء عــىل مرتتبــات اإلثابــة أو العقوبــة املرتتبــة 

.بأنواع التعزيز


تعرض كثري من الباحثني ملفهوم التحـصيل 

ق خمتلفـة، فيعرفـه الدرايس وحـاولوا حتديـده بطـر
ويعربان عنه بصورة أكثر شـمولية، ) ٢٠٠٣( "عجوة"

 الطلبـة باملجموع الكيل للدرجات التي حيـصل عليهـا
 .والطالبات يف امتحان هناية العام الدرايس

ــشري  ــبافورد"وي ــرورس وس  & Grosser( "ج

Spafford, 1995: 12 ( إىل أن التحصيل الـدرايس هـو
كفـاءة أو األداء يف مستوى حمـدد مـن اإلنجـاز أو ال

ــة  ــارات تربوي ــسلة اختب العمــل املــدريس أو يف سل
بأنـه ) ٥٤: ١٩٩٩ ("عبـد املـنعم"كام تعرفه . مقننة

القدرة عـىل االسـتدعاء لالسـتيعاب واملقـدر كميـًا 
بالدرجة الكليـة جلميـع املـواد التـي تـم دراسـتها، 
ويتضح من خالل االختبـارات املدرسـية املقننـة أو 

 . ئل التقويمغري ذلك من وسا
 عبـد "، و)٤٧٥: ٢٠٠١ (" الزيـات"ويوضح 

ــصود ــو ) ٢٠٠٣ ("املق ــدرايس ه ــصيل ال أن التح
مقدار املعارف واملهارات التي حيصلها الطالب مـن 
خالل املوضوعات الدراسية أثناء العـام الـدرايس، 
ــارات  ــق االختب ــن طري ــها ع ــن قياس ــي يمك والت

ايتـه، املدرسية التي جترى خالل العام الـدرايس وهن
ويعرب عنها بالدرجات التي حيصل عليها الطالب يف 

 " عبـد النبـي"هذه االختبارات، ويتفـق مـع ذلـك 
خالل تعريفه له بأنه املستوى الذي يـصل ) ٢٠٠١(

ــدريب  ــه حتــت ظــروف الت ــب يف تعلم ــه الطال إلي
واملامرسة التي تتيحها املدرسة، وقدرته عـىل التعبـري 

ــ ــية معين ــربات دراس ــن خ ــه م ــام تعلم ــىل ع ة ع
االختبارات التحصيلية العادية أو املقننة املعدة هلـذا 

التحصيل ) ١٦: ٢٠٠٢ ("اجلابر"وتوجز . الغرض
الدرايس بأنه مـؤرش إلتقـان املعـارف واملعلومـات 
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ويتم اكتسابه عن طريـق التـدريب عـىل مهـارة
معينة أو حتصيل ملقرر ما، ويقـدر األداء تقـديرًا 

 . كمياً 
سابقة يمكـن النظـر ويف ضوء التعريفات ال

إىل التحصيل الدرايس عىل أنـه مـؤرش ملـستوى 
الكفاءة الذي يـصل إليـه الطالـب يف النـواحي 
املعرفيــة واملهاريــة والوجدانيــة حتــت ظــروف 
املامرسة والتدريب التي تتيحها املدرسة، وُيعـرب 
عنه بالدرجات التي حيـصل عليهـا الطالـب يف 

عــدها االختبــارات التحــصيلية العاديــة التــي ت
املدرسة أو عىل االختبارات التحـصيلية املقننـة 

 .املعدة هلذا الغرض


بـني ) ١٠ – ٩: ١٩٧٣ ("أبو حطـب"يميز 
التحصيل الدرايس واالسـتعداد عـىل أساسـني 

 : مها
 الفرق بني التحصيل واالسـتعداد فـرق -١

يف درجــة متاثــل اخلــربة الــسابقة حيــث يــرتبط 
ل بآثار جمموعة مقننة ومقـصودة نـسبيًا التحصي

مــن اخلــربات مثــل برنــامج معــني للتعلــيم أو 
ــتعداد باآلثــار  ــنام يــرتبط االس ــدريب، بي الت
الرتاكميــة خلــربات متعــددة غــري مقننــة وغــري 

 .مقصودة يف احلياة اليومية
 تفيد اختبارات االسـتعداد يف أغـراض -٢

بارات التنبؤ باألداء الالحق يف املستقبل، أما اخت
التحصيل فتفيد يف أغراض التقييم آلثار برنامج 
الــتعلم أو التــدريب وحتــدد مكانــة الفــرد بــني 

. زمالئه بعد انتهاء الربنامج

ـــارات االســـتعداد  وهـــذا الفـــرق بـــني اختب
واختبارات التحصيل أوضح ما يكـون يف حـساب 
صــدق كــل مــنهام فالطريقــة األكثــر اســتخداما يف 

عدادات هي الصدق حساب صدق اختبارات االست
املرتبط باملحك، أما يف حالـة اختبـارات التحـصيل 

. فإن الطريقة الغالبة هي صدق املحتوى


 

 Self –Perceivedُيقصد بكفـاءة الـذات املدركـة 

Efficacy  ،تقييم الفرد لقدرته عىل أداء سلوك معـني 
الذات املدركة هيـتم بتوقعـات أي أن تعريف كفاءة 

كفاءة الذات وليس بمهارات الذات احلقيقية، ومن 
هنا يمكن توضيح الفـرق بـني التحـصيل الـدرايس 
ــذات التحــصيلية املدركــة يف أن  الفعــيل وكفــاءة ال
التحصيل يتعامل مع األداء الفعيل للفرد كـام يقـاس 
بمقاييس التحصيل املتنوعـة، بيـنام يتنـاول املفهـوم 

عبد الفتاح، ( إدراكات الفرد ملوقفه التحصييل الثاين
٢٠٠٣.(



اهتم علامء النفس والرتبية مـن سـنوات عديـدة 
بالتحصيل الدرايس كظـاهرة تربويـة نفـسية مركبـة 
تنطوي عىل عدد كبري من املتغـريات شـأهنا يف ذلـك 

وى شأن الظواهر النفسية األخـرى، ويتوقـف مـست
التحصيل الذي يصل إليه الطالب عىل عدة عوامـل 

: منها
 

أكدت العديد من الدراسات عىل وجود عالقـة
دالة وموجبة بني التحصيل الدرايس وجمموعـة مـن 
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الــذكاء كــام يف دراســة : العوامــل العقليــة مثــل
 ,Schaefer & McDermott ("سكافر ومادرموت"

ـــة )1999 ـــس"، ودراس ، )Diseth, 2002 ("زدي
-Colom & Flores( "كولـوم وآخـرون"ودراسة 

Mendoza, 2007( وتكينـز وآخـرون"، ودراسة" 
(Watkins & Others, 2007) ــري "، ودراســة دي

ــرون ــل (Deary & Others, 2007) "وآخ ، ومث
ــدرة  ــة والق ــدرة املكاني ــة والق ــدرة العددي الق
االستداللية والقدرة اللفظية والقـدرة اللغويـة 

وعــىل الــرغم مــن أن . والقــدرة عــىل التفكــري
عوامــل مهمــة يف ) املعرفيــة(العوامــل العقليــة 

تأثريها عىل التحصيل الدرايس إال أهنـا ليـست 
العوامل الوحيدة التـي يتوقـف عليهـا، فهنـاك 
عوامل أخرى غري معرفيـة مرتبطـة بالتحـصيل 

 . الدرايس
 

 بتناول العالقـة اهتم عدد كبري من الباحثني
ــل  ــض العوام ــدرايس وبع ــصيل ال ــني التح ب
الدافعية للطلبة وذلك ملا تلعبه الدوافع من دور 
بارز يف توجيـه نـشاط الفـرد، وقـد أوضـحت 
نتائج معظم هذه الدراسات وجود عالقـة بـني 
التحصيل الدرايس وبعـض العوامـل الدافعيـة 

 "العـدل"مثل حب االستطالع كـام يف دراسـة 
 ).٢٠٠٣ ("عيل"راسة ، ود)٢٠٠٢(
 

أشارت نتـائج العديـد مـن الدراسـات إىل
ارتبـاط التحـصيل الـدرايس بـسامت شخـصية 

وجـود ) ١٩٩٦ (" عبد املعطي"الطلبة، فيشري 

)  كراهيتهــا–حــب املــادة (عالقــة بــني العواطــف 
 .وقدرة الشخص عىل التعلم والتذكر واالستدعاء

 
ــائج دراســة كــل مــن  ــت نت ــد املعطــي"بين  " عب

وجود عالقة بـني ) ٢٠٠١ (" عبد الطيف"، و)١٩٩٦(
التحـــصيل الـــدرايس وبعـــض العوامـــل اجلـــسمية 
 .كاألمراض العضوية أو اإلعاقات أو مستوى النضج

 
وحده ال ) العوامل الذاتية(إن االهتامم بالطالب 
ة املطلوبـة واملنتظـرة يف التنبـؤ يمكن أن حيقق النتيج

بالتحصيل الدرايس، وذلك لتدخل عوامـل أخـرى 
غري مرتبطة به وال تقـل أمهيـة عنهـا يف التـأثري عـىل 

عبـد "التحصيل الدرايس، فتـشري دراسـة كـل مـن 
إىل أمهية وتأثري البيئـة املدرسـية ) ٢٠٠١ ("اللطيف

عىل املوقف التعليمي بكل ما تشمله مـن تفـاعالت 
عية ومواد تعليمية وإمكانيـات ماديـة وطـرق اجتام

) ٢٠٠٢ (" العدل"وأشارت نتائج دراسة . تدريس
إىل وجود عالقة موجبة بني حتصيل الطلبـة وبعـض 

التعاون، االتزان االنفعايل، النـشاط، (سامت املعلم 
العمل بجدية، املوضوعية، العـدل، الثقـة بـالنفس، 

بداع، التوافـق، االكتفاء الذايت، املغامرة، املرونة، اإل
النظام، االستدالل، القدرة عىل تكوين عالقات مـع 
اآلخــرين، احلــزم، الــذكاء، احلــامس، االنتبــاه، 

، ووجود عالقة سـالبة )االجتامعية، الدافعية للعمل
بني حتصيل الطلبة وبعض سـامت شخـصية املعلـم 

القلــق، الــدفء العــاطفي، االســتقالل يف وجهــة (
ــايل ــزان االنفع ــسيطرة، النظــر، االت ، اخلــضوع، ال

، ووجود عالقة سـالبة بـني )املسئولية، تأكيد الذات
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سمة السيطرة لدى املعلـامت وحتـصيل الطلبـة،
ووجود عالقـة موجبـة بـني سـامت املـسئولية، 
االتـزان االنفعـايل، االجتامعيـة لـدى املعلـامت 
وحتصيل الطلبة، واختالف درجة العالقـة بـني 

ــم وحتــصيل الطل ــة يف ســامت شخــصية املعل ب
املرحلة االبتدائيـة بـاختالف جـنس ومـستوى 

كام توصلت أظهرت نتائج دراسـة . ذكاء املعلم
أن الطلبة الذين يتوقع هلـم ) ٢٠٠٢ (" العدل"

معلموهم مستوى عاٍل ال خيتلفون عـن الطلبـة 
الذين يتوقع هلم مستوى عـادي وهـم يف نفـس 

 . قدرة الطلبة اآلخرين يف التحصيل الدرايس
ضح أن التحصيل الدرايس يتـأثر مما سبق يت

بالعديد مـن املتغـريات العقليـة املعرفيـة وغـري 
املعرفية، فدراسة التحصيل الدرايس من املنظور 
املعريف فقط ال يعطينا إال صـورة مبـسطة وغـري 
كافية عن طبيعة هذه الظـاهرة الرتبويـة املركبـة 
ألن املستوى التحصييل للفـرد ال يتوقـف عـىل 

ته العقلية فقط بـل يتـأثر أيـضًا إمكانياته وقدرا
بالعديد من املتغريات االجتامعيـة واالقتـصادية 

وعىل الـرغم مـن تعـدد . والدافعية واالنفعالية
ــت يف هــذا  الدراســات والبحــوث التــي ُأجري
املجال إال أهنا مازالت غري كافية لتحديد طبيعـة 
ظاهرة التحـصيل الـدرايس إذ أن غالبيتهـا قـد 

القــة بــني التحــصيل اعتمــدت عــىل بحــث الع
الدرايس والعوامل العقلية املعرفية أو العوامـل 
غري املعرفية ومل تقدم تفسريات ملضموهنا كام أهنا 
مل حتدد أي من تلك املتغريات ذات تأثري مبـارش 

. أو غري مبارش عىل التحصيل الدرايس

 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطي •

 التطبيـق البعـدي والتطبيـق درجات الطلبـة يف
يف الثقة بالنفس لدى ) بعد مخس شهور(التتبعي 

 .طلبة املرحلة الثانوية لصالح التتبعي
توجد عالقـة دالـة وسـالبة بـني الثقـة بـالنفس •

.والسلوك العدواين لدى طلبة املرحلة الثانوية
توجد عالقة دالـة وموجبـة بـني الثقـة بـالنفس •

 .الثانويةوالتحصيل لدى طلبة املرحلة 
 

 
تم استخدام املنهج التجريبـي؛ وذلـك ملالءمتـه

. لطبيعة وأهداف الدراسة
 

الدراسة عىل نفس عينـة الدراسـة اشتملت عينة 
ــت بواقــع  الــسابقة وهــي ســت مــدراس يف الكوي

 ٣٠٠مخسون طالـب مـن كـل مدرسـة واملجمـوع 
 :وهذه املدارس هي. طالب

 اجلابر الصباح الثانوية بنـني يف اهللامدرسة عبد  -١
.منطقة العاصمة التعليمية

ــة  -٢ ــات يف منطق ــة بن ــصامء الثانوي ــة الع مدرس
.العاصمة التعليمية

ــة  -٣ ــات يف منطق ــة بن ــة الثانوي ــة  قرطب مدرس
 . العاصمة التعليمية

مدرسة لطيفة الشاميل الثانوية بنـات يف منطقـة  -٤
 .العاصمة التعليمية

ان الثانوية بنات  يف منطقة األمحدي مدرسة برق -٥
 .التعليمية
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مدرســة رزينــة الثانويــة بنــات يف منطقــة -٦
 .الفروانية التعليمية

 

 
باســتخدام اســتبانة الثقــة  الباحثــة قامــت

حتقيق أهداف الدراسة  إىل هتدف والتي بالنفس
س الثامنيـة عـرش لـدى مبادئ الثقة بالنف: حول

طلبة املدارس الداخلة يف مـرشوع تعزيـز الثقـة 
من واالستبانة مكونة. بالنفس يف دولة الكويت

:ثالثة أجزاء
املـشاركني  عن أولية معلومات:األول اجلزء

املتغـريات يف اإلجابـة عـن االسـتبانة حـسب
.املطلوبة

عـىل جتيب االستبانة التي بنود :الثاين اجلزء
اشتمل اجلزء الثـاين عـىل ثالثـة حمـاور و .الواقع

 :هي
  عبارات٥  اإلجيابية:املحور األول
  عبارات٧ التفكري: املحور الثاين
  عبارات٦  الواقعية:املحور الثالث
  عبارات٧  التعامل مع اآلخرين:املحور الرابع

 ٥  النظرة اجلديدة لألمور حويل:املحور اخلامس
عبارات

ة حـول لزيـادة  أسئلة مفتوحـ:اجلزء الثالث
.الثقة بالنفس يف النشء

: وأمــام كــل عبــارة ثالثــة اختيــارات هــي
 .١-٢-٣: أبدا تأخذ التقديرات-أحيانا-غالبا

 

قامت الباحثة بحساب الصدق التالزمي وذلك
ــق  مقيــاس الثقــة بــالنفس إعــداد مــن خــالل تطبي
ترمجــة  Sidney shrauger)١٩٩٠(ســيدنس رشوجــر
عــىل نفــس العينــة   حممــداهللابــد وتعريــب عــادل ع

 )٨٧,٠(كمحك، وقد بلغ معامـل االرتبـاط بيـنهام 
 )٠١,٠(وهي قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى داللة 

مما يعد مؤرشًا عىل متتع املقيـاس بدرجـة عاليـة مـن 
 .الصدق
   

يوضح اجلـدول التـايل قـيم معـامالت الثبـات
تضح منه ارتفاع بطريقة ألفا ألبعاد املقياس والذي ي
 .هذه القيم ومن ثم ثبات املقياس


 

معامل ألفا الثقة بالنفس
٠.٨٨ اإلجيابية
٠.٨٦ التفكري
٠.٨٧ الواقعية

٠.٨٧ التعامل مع اآلخرين
٠.٨٦ النظرة اجلديدة لألمور

 

    
 
ــة قامــت ــاس الــسلوك  الباحث باســتخدام مقي

، )٢٠٠٨(العدواين للمراهقني إعـداد مجـال الـدين 
 عبارة موزعة بالتـساوي عـىل ٣٦والذي يتكون من 

بعدي املقيـاس ومهـا العـدوان اللفظـي والعـدوان 
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وأمام كل عبـارة اسـتجابتني نعـم أو ال . البدين
أو صـفر، وقامـت الباحثـة تأخذ الدرجة واحد 

 – إىل حد ما –بتعديل هذه االختيارات إىل نعم 
وتــدل . ١-٢-٣ال، بحيــث تأخــذ الــدرجات 

الدرجة املرتفعة عىل عـدوان مرتفـع والدرجـة 
.املنخفضة عىل عدوان منخفض

 

عـن قامت معدة املقياس بحساب الـصدق 
طريق تقدير االرتبـاط بـني كـل عبـارة والدرجـة 

لية للبعد الذي تنتمي له، وكانـت مجيعهـا قـيم الك
ــة ــد مــستوى دالل ــة عن ويف . ٠٥,٠ مرتفعــة ودال

الدراسة احلالية قامت الباحثـة بحـساب الـصدق 
ــني  ــاط ب ــساب االرتب ــالل ح ــن خ ــي م التالزم
درجات الطـالب عـىل املقيـاس ودرجـاهتم عـىل 
مقياس السلوك العدواين إعداد عبداهللا وأبـو عبـاة 

العينــة كمحــك، وقــد بلــغ عــىل نفــس  )١٩٩٥(
  وهي قيمة مرتفعـة)٦٧,٠(معامل االرتباط بينهام 

 مما يعد مؤرشًا )٠١,٠(ودالة عند مستوى داللة 
 .عىل متتع املقياس بدرجة عالية من الصدق

   
الثبات بطريقة قامت معدة املقياس بحساب 

ألفــا وقــد بلغــت قيمــة الثبــات هبــذه الطريقــة 
ة احلالية بلغـت قـيم الثبـات ، ويف الدراس٨٠,٠

، و ٨٦,٠بطريقة ألفا للبعدين اللفظـي والبـدين 
 .عىل الرتتيب، وهي قيم مرتفعة ٨٨,٠


 

 نتائج الطلبـة يف هنايـة عىلاعتمدت الباحثة 

، وذلـك مـن خـالل ٢٠١٤-٢٠١٣العام الدرايس 
 .وادالدرجة الكلية جلميع امل

 

 الثقة بالنفس وإعطـاء قيمـة :احلدود املوضوعية
الثقة بالنفس قيمة عددية من خالل اختبار ومقياس 
الثقة بالنفس املرفق، سـبل تعزيـز الثقـة بـالنفس يف 
املجتمع الكويتي  ثـم احللـول املتاحـة لزيـادة الثقـة 
وتأكيدها وربطها بقيمة العنـف وزيـادة التحـصيل 

 .الدرايس
  طلبــة مــدارس الكويــت :احلــدود املكانيــة

 .للمرحلة الثانوية بنني وبنات
 الفـصل الـدرايس الثـاين لعـام :احلدود الزمانية

)٢٠١٤-٢٠١٣(. 
 

 للعينـات املرتبطـة، "ت"اختبـار  تم اسـتخدام
باإلضافة إىل معـامالت االرتبـاط لبريسـون ومتـت 

نـــامج املعاجلـــات اإلحـــصائية باســـتخدام الرب
.SPSS (19)اإلحصائي 

 

الختبار صحة فرض الدراسة والذي ينص عىل -١
ــني " ــصائية ب ــة إح ــروق ذات دالل ــد ف توج

متوسطات درجات طلبة املجموعة التجريبيـة 
يف القياســني البعــدي والتتبعــي ملقيــاس الثقــة 
بالنفس بعد تطبيـق املـرشوع لـصالح القيـاس 

ــا. التتبعــي  لداللــة "ت"ر تــم اســتخدم اختب
الفــروق بــني املتوســطات املرتبطــة واجلــدول 

 .التايل يبني نتائج ذلك
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فـرق دال يتضح من اجلدول السابق وجـود 
ــة  ــستوى دالل ــد م ــني .)٠١,٠(إحــصائيا عن  ب

متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبيـة يف 
القياسني البعدي والتتبعي للثقة بالنفس؛ وهذه 

عي، حيث إن مجيـع الفروق لصالح التطبيق التتب

ــيم  ــة ) ت(ق ــستوى الدالل ــد م ــة عن املحــسوبة دال
كام كانت مجيع قيم حجم التأثري من النوع . )٠١,٠(

كـام يوضـح الـشكل  .)١٥,٠(القوي فهي اكرب من 
 .التايل النتائج السابقة
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  ٠١,٠دالة عند مستوى داللة. 

الختبــار صــحة فــرض الدراســة والــذي  -٢
توجد عالقة دالة وسـالبة بـني "ينص عىل 

الثقــة بــالنفس والــسلوك العــدواين لــدى 

تـم اسـتخدم معامـل . "طلبة املرحلة الثانويـة
ارتباط بريسـون واجلـدول التـايل يبـني نتـائج 

 .ذلك
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 ٠.٠١ دالة عند مستوى داللة. 

يتضح من اجلدول السابق وجود عالقة دالة 
وك العـدواين وسالبة بني الثقـة بـالنفس والـسل

 حيث إن مجيـع قـيم .لدى طلبة املرحلة الثانوية

 . )٠١,٠(املحسوبة دالة عند مستوى الداللة ) ر(
 الختبار صحة فرض الدراسة والذي ينص عىل -٣

 توجد عالقة دالة وموجبة بني الثقة بـالنفس "
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 تم .والتحصيل لدى طلبة املرحلة الثانوية
 استخدم معامل ارتباط بريسون واجلـدول

.التايل يبني نتائج ذلك



 

 الدرجة الكليةالثقة بالنفس
٠.٥٣اإلجيابية

٠.٦٧التفكري

٠.٤٩الواقعية

٠.٥٢التعامل مع اآلخرين

٠.٥٥النظرة اجلديدة لألمور

٠.٦٢ كليةالدرجة ال

 ٠١,٠( دالة عند مستوى داللة(. 

يتضح من اجلدول السابق وجود عالقة دالة 
وموجبة بني الثقة بالنفس والتحصيل لدى طلبة 

ــة ــة الثانوي ــيم . املرحل ــع ق ــث إن مجي ) ر(حي
. )٠١,٠(املحسوبة دالة عند مستوى الداللة 

ــاك  إن هــذه النتــائج تظهــر بوضــوح أن هن
اء اثر للربنامج يف تنميـة الثقـة تأثريا مستمرا وبق

بالنفس لدى طلبة املرحلة الثانوية، والـذي قـام 
عــىل أســس ومبــادئ تتــيح ألفــراد املجموعــة 
التجريبية التعبري عن آرائهم وأفكـارهم بحريـة 
ورصاحة، مما له تأثري يف إضفاء جـو مـن املـودة 
والتـآلف، إذ أن مثـل هـذا املنـاخ الـذي يــسود 

 عىل اكتساب قيم تربويـة تطبيق املرشوع يساعد
واجتامعية إجيابية تسهم يف تنمية الثقـة بـالنفس 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتـائج العديـد . لدهيم
من الدراسات التـي اهتمـت بتمنيـة الثقـة بـالنفس 

ميشيل للطلبة يف املراحل التعليمية املختلفة كدراسة 
(Michelle, 2002)٢٠٠٤(دراســــة الــــدفاعي  و (

 ماريــا دراســة و Gursen (2008)يــسن ودراسـة جر
(2009) Maria.  

وبالنسبة لإلجابة عن األسئلة املفتوحـة مل تتغـري 
إجابات الطلبة عن الدراسـة الـسابقة، فقـد كانـت 
الصفات التي يمتلكها الطلبة وتعزز الثقـة بـالنفس 

الواقعيـة ثـم التفكـري قبـل لدهيم هي عىل الرتتيـب 
رايس ثـم تعامـل الكالم واإلنصات ثم التفوق الـد

الوالـدين معنـا ثــم التواضـع ثــم الـصدق والكــرم 
 .واالجيابية واجلرأة واإليـامن بالقـدرات الشخـصية

عن تدخل املدرسة يف تعزيز الثقة بـالنفس لـدى أما 
ــسبة  ــنعم بن ــات ب ــت اإلجاب ــة فكان وال % ٨٣الطلب

ذكر الطلبة شخصيات عامة تتصف  كام %.١٧بنسبة 
 اهللام مثل الرسـول صـىل باإلجيابية وأثرت يف حياهت

عليه وسلم والوالدين واخللفاء الراشـدين وبعـض 
عـايض القـرين : الدعاة اإلسالميني املعارصين مثل

وعن الترصف يف حالة الغـضب .ومشاري العفايس
التي تعرتي الطلبة أجابوا بـأهنم يقومـون باالبتعـاد 
عــن الغــضب واالســتعاذة والبــسملة والعزلــة 

ــرص ــا ال ــرضب واالغتــسال وأحيان اخ والبكــاء وال
والــشتم وهــذه اإلجابــات عــىل األســئلة املفتوحــة 
توحي بأن الطالب والطالبات عىل اطالع بكـل مـا 

 .إلخ...هو جديد دينيا وثقافيا وكرويا
ــسلوك  ــالنفس وال ــة ب ــني الثق ــة ب وعــن العالق
العدواين فقد بينت نتائج الدراسة أنه مع زيادة الثقة 
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 لدى الطلبـة بالنفس ينخفض السلوك العدواين
بــشقية اللفظــي والبــدين، كــام بــني ذلــك قــيم 
معامالت االرتباط القوية والـسالبة بـني الثقـة 
بـــالنفس والـــسلوك العـــدواين والدرجـــة 

وهذا يعني أيضا أن الطلبة الذين يعانون .الكلية
نقص الثقة بالنفس يواجهون مـشكالت كثـرية 

خمتلفة تنعكس الحقـًا عـىل سـلوكهم  ومتاعب
ــالتكرب وا ــاب ــة واالكتئ ــة واالنطوائي ب لغطرس

ــالل  ــن خ ــرين، م ــاج اآلخ ــة وإزع والعدواني
نجاحات  اختالق الفتن واألقاويل والتقليل من

غريهم، إضافة إىل االستهتار والكذب، فـرتاهم 
ــة ــرسدون قصــصًا ومهي ألعــامل وبطــوالت  ي

ينسبوهنا ألنفـسهم للفـت األنظـار إلـيهم، بـل 
صـة أشـياء قـد تكـون خا ينسبون إىل أنفـسهم

وعىل العكس فإن الطلبة الواثقني مـن . بغريهم
أنفسهم لـدهيم تقـدير ذات مرتفـع ألنفـسهم، 
والذي ينعكس بدوره يف سلوكياهتم التي تبتعـد 
عــن الــسب والــشتم أو الــرضب واإلرضار 

.باملؤسسة الرتبوية أو أي أماكن عامة أخرى
وعن العالقة بني الثقة بـالنفس والتحـصيل 

ائج الدراسة أنه مـع زيـادة الدرايس فقد بينت نت
الثقة بالنفس يـزداد التحـصيل الـدرايس لـدى 
الطلبة، كام بني ذلـك قـيم معـامالت االرتبـاط 
القوية واملوجبـة بـني الثقـة بـالنفس والدرجـة 
. الكلية لنتائج الطلبـة يف هنايـة العـام الـدرايس

 التـيوهذا يعني أن الثقة بـالنفس مـن األمـور 
 مــع اآلخــرينتــساعد الطلبــة عــىل التواصــل

بطريقـة صــحيحة، وتكـوين عالقــات صــداقة 

الة ومع الشخصيات املناسبة، مما يزيد مـن  قوية وفعَّ
 فالثقة.جانب القدرة عىل التحصيل الدرايس لدهبم

بالنفس حترر الطالب من التبعيـة للغـري، وجتعلـه حـرا 
أفكـاره ويـستطيع تنظـيم  مستقرا يتمكن مـن ترتيـب

 يمكنـهيتامد عىل النفس، والذوقته، مما يولد مبدأ االع
 فالثقة بالنفس تعـد .من صنع النجاح وزيادة التحصيل

سمة مهمة من سامت الشخصية لدى مرتفعي الـذكاء، 
ــات  ــة عــىل عين ــان الطولي ــة تريم ــت دراس ــد انته فق
مستعرضة من ذوي الـذكاء املرتفـع باسـتخراج سـمة 
الثقة بالنفس كأحد السامت املـستخرجة مـن الدراسـة 

 ).٢٠٠٠ وآخرون، العنزي(ية التتبع
كام أن الثقة بالنفس تساعد الطالب عىل التطـور 

وختلق منه شخصية اجتامعية قـادرة  والتقدم لألمام،
عىل اإلنتاج بطريقة مستمرة ومتواصلة، وهـذا كلـه 
ــب بعــدم الثقــة  ــشعر الطال عــىل العكــس عنــدما ي

التبعية للغري، وعجزه عن اختاذ  ببالنفس، من شعور
اجلــرأة عــىل اإلقــدام،   الــصائبة، وعــدمالقــرارات

الذاتيـة ، كـام  وأيضا عدم قدرته عىل إحداث التنمية
تؤدى عـدم الثقـة بـالنفس إىل احتامليـة أن يـصاب 

بعقـدة الـنقص، والتـي جتعلـه حيقـد عـىل  الطالـب
  .عنه زمالئه ومن ثم ال يندمج معهم، ويبتعدون

هــذا فــضال عــىل انغــالق الطالــب عــىل نفــسه 
باالكتئـاب، مـع عـدم  ية متهيـدا لإلصـابةباالنعزال

ضبط الـنفس وفقـدان الـسيطرة عـىل االنفعـاالت 
مكروه، وعدم القدرة عىل املقاومـة،  خوفا من توقع

اإلجيابيـة سـواء  فيصبح الطالب ضعيفا يف اإلنتاجية
كانت عىل مـستوى التحـصيل الـدرايس، أو بـشأن 

. اآلخرين التعامل مع
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 نتـائج دراسـة وتتفق نتائج هذه الدراسة مع
والتي توصلت إىل ) ٢٠٠٤(العنزي والكندري 

ــة بــني التحــصيل  ــة وموجب وجــود عالقــة دال
الدرايس والثقة بـالنفس لـدى طـالب املرحلـة 

والتــي ) ٢٠٠١(ودراســة إليــاس . الثانويــة
توصلت إىل وجود عالقة دالة وموجبة بني الثقة 
بالنفس والتحصيل الدرايس متثلـت يف الفـروق 

 مرتفعي ومنخفيض الثقة بـالنفس اجلوهرية بني
يف التحصيل الـدرايس لـصالح مرتفعـي الثقـة 

زجيـل "بالنفس، وهذا ما أكدتـه نتـائج دراسـة 
 لـدى عينـة مـن (Zeigler & Heller, 2000)وهيلر 

الطالبات باملرحلة الثانوية وكذلك دراسـة كـل 
ــن   ;Stoel, et al, 2003, Panigrahi, 2005(م

Chamundesweri & Vaidharani, 2006;(. 
كام تتفق النتائج مـع نتـائج دراسـة العنـزي 

والتـي توصـلت إىل وجـود ) ٢٠١١(والعنزي 
عالقــة دالــة وموجبــة بــني الثقــة بــالنفس 

الـدرايس، حيـث يـرى الباحثـان أن والتحـصيل 
عالقة الثقة بـالنفس بالتحـصيل الـدرايس عالقـة 
ــه،  ــؤثر في ــاآلخر وي ــنهام ب ــل م ــأثر ك ــة يت تبادلي

 النفـيس يرتتـب عليـه حتـصيل درايس فاالستقرار
 الـدرايس للطالـب مرتفع، وكلـام زاد التحـصيل
 .أسهم ذلك يف بناء ثقته بنفسه



يف ضوء نتائج البحث احلايل تويص الباحثـة 
:بام ييل

استحداث وحدة خاصة للثقة بـالنفس يف  -١
ــا  ــىل عاتقه ــذ ع ــة تأخ ــدارس الثانوي امل

 ضـعف الكشف عن الطلبة الذين يعانون مـن
يف الثقة بالنفس ومـن ثـم تنميتهـا باسـتخدام 
األنشطة املعدة هلذا الغرض وذلك للحـد مـن 
.السلوك العدواين وزيادة التحصيل الدرايس

التأكيد عىل معلمي ومعلامت املرحلـة الثانويـة  -٢
استخدام األساليب الرتبوية احلديثة التـي مـن 
شأهنا أن تنمي الثقة بالنفس لدى طلبتهم ومن 

عكس عـىل مـستوى حتـصيلهم الـدرايس ثم تن
.وانخفاض سلوكهم العدواين

ـــي  -٣ ـــة ملعلم ـــة وتدريبي ـــل دورات تربوي عم
ومعلامت املرحلة الثانوية لتدريبهم عىل كيفيـة 
استخدام األساليب الرتبوية احلديثـة يف تنميـة 
الثقة بـالنفس لـدى الطـالب لزيـادة مـستوى 

 .التحصل وخفض السلوك العدواين
 

يف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يف البحث
 :احلايل تويص الباحثة بام ييل

إجراء دراسات أخـرى تتنـاول الثقـة بـالنفس  -١
لدى طلبة املرحلة الثانوية وعالقتها بمتغريات 

.أخرى
أثر برنامج تدريبي لتنمية الثقة بالنفس يف احلد  -٢

ــة املرحلــة  مــن الــسلوك العــدواين لــدى طلب
 .الثانوية

أثر برنـامج تـدريبي لتنميـة الثقـة بـالنفس يف  -٣
زيادة مستوى التحصيل الـدرايس لـدى طلبـة 

.املرحلة الثانوية
دراسة الفروق بني العاديني واملتفوقني دراسـيا  -٤

 .يف الثقة بالنفس والسلوك العدواين
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القـدرات العقليـة، ). ١٩٧٣(أبو حطب، فؤاد 

. تبة األنجلو املرصيةمك: القاهرة
 املعرفـة ما وراء). ١٩٩٩(أبو هاشم، السيد حممد 

وعالقتها بتوجـه اهلـدف ومـستوى الـذكاء 
والتحصيل الدرايس لـدى طـالب املرحلـة 
الثانوية العامة، جملة كلية الرتبية بالزقـازيق، 

. ٢٣٦ –١٩٧، ص ص ٣٣العدد 
ــسيد  ــشكالت ). ١٩٩٦(إســامعيل، أمحــد ال م
ـــسلوكية ـــل ال ـــة الطف ـــاليب معامل  وأس

ــدين ــكندرية، ٢ط. الوال ــر ، اإلس درا الفك
.اجلامعي

ـــة حممـــد  التحـــصيل ). ٢٠٠٢(اجلـــابر، عبل
ــــــلوب  ــــــه بأس ــــــدرايس وعالقت ال

االندفاع، عنـد مـستويات خمتلفـة /الرتوي
من القلق والـذكاء لـدى طالبـات املرحلـة 
ــات  ــة البن ــة، رســالة ماجــستري، كلي الثانوي

ــة، جامعــ ــآلداب والعلــوم والرتبي ة عــني ل
. شمس

مـشكالت ). ٢٠٠٠(حسني، حممد عبد املؤمن 
دار الفكــر ، اإلســكندرية. الطفــل النفــسية

.اجلامعي
أبعاد السلوك العدواين ). ١٩٩٧(دبيس، سعيد 

لدى األطفال املتخلفني عقليًا مـن الدرجـة 
. البسيطة يف ضوء متغريي العمـر واإلقامـة

ــسية ــة دراســات نف ــاهرة، جمل ــد : الق املجل
.العدد الثالث، السابع

:جـدة .بنفـسك الثقـة .)م ٢٠٠٦( جيـه إم رايان،
.جرير مكتبة إصدارات

املعتقـــدات ). ٢٠٠٢(ردادي، زيـــن بـــن حـــسن 
الدافعية واسرتاتيجيات التنظيم الذايت للتعلم يف 
ــذ  ــدى تالمي ــدرايس ل ــتهام بالتحــصيل ال عالق
مدارس منارات املدينة املنورة، جملة كلية الرتبيـة 

. ٢٣٤ -١٧١، ص ص ٤١لعدد بالزقازيق، ا
ــي، أالء  ــا ):٢٠٠٤(الردين ــالنفس وعالقته ــة ب الثق

والتوافـق )  خـارجي–داخـيل (بمركز الـضبط 
النفيس واالجتامعي لدى طلبة الـشهادة العامـة 

رسالة ماجـستري، غـري منـشورة .بشعبية املرقب
ــب  ــة املرق ــة جامع ــة الرتبي ــة اآلداب –كلي  كلي

.والعلوم
علـم الــنفس ). ٢٠٠١(الزيـات، فتحـي مـصطفى 

املعــريف، اجلــزء األول، دراســات وبحــوث، 
.دار النرش للجامعات: القاهرة

ــز  ــد العزي ــن عب ــايف ب ــت ن ــراء بن ــسديري، عف ال
أثر ممارسة األنشطة الفنيـة واحلركيـة ). ٢٠٠٠(

عىل درجـة الـسلوك العـدواين لـدى عينـة مـن 
، رسـالة ماجـستري. املتخلفني عقليًا ختلفًا بسيطاً 

.ية جامعة امللك سعودكلية الرتب
دليلك إىل الثقـة ). م٢٠٠٥(السليامن، هاين إبراهيم 

دار اإلرساء: عامن.باآلخرين
املشكالت النفسية عنـد ). ١٩٩٤(الرشبيني، زكريا 

.دار الفكر العريب: القاهرة. األطفال
ــب  ــاح، غري ــد الفت ــة ). ٢٠٠٣(عب نمذجــة العالق

 السببية بني التحصيل الدرايس ومفهـوم الـذات
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دراســة للتــأثريات . واألعــراض اإلكتئابيــة
ــراض  ــىل األع ــارشة ع ــري املب ــارشة وغ املب
اإلكتئابيــة يف املرحلــة اإلعداديــة بدولــة 
اإلمـــارات العربيـــة، املجلـــة املـــرصية 

، ٣٩، العدد ١٣للدراسات النفسية، املجلد 
.٨٨ –١ص ص 

الـضغوط ). ٢٠٠١(عبد اللطيف ، نوال يـسن 
 الـدرايس لـدى النفسية وعالقتها بالتحـصيل

ــال ــد أطف ــستري، معه ــالة ماج ــابر، رس  املق
الدراســات العليــا للطفولــة، جامعــة عــني 

. شمس
علـم ). ٢٠٠٥( عبدالفتاح، فوقية أمحد الـسيد 

ــق،  ــة والتطبي ــني النظري ــريف ب ــنفس املع ال
.دار الفكر العريب: القاهرة

القلق ). ١٩٩٦(عبداملعطي، السعيد عبداخلالق 
بـالقلق والتحـصيل لدى الوالدين وعالقته 

الدرايس لدى املراهقني مـن طلبـة املرحلـة 
الثانويــة، رســالة ماجــستري، كليــة اآلداب، 

. جامعة عني شمس
ــدالعزيز  ــاطف عب ــصود، ع ). ٢٠٠٣(عبداملق

فعالية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعـاوين 
عىل التحصيل الـدرايس وبقـاء أثـر الـتعلم 

، جملـة لدى طالب املدرسة الثانوية الزراعية
البحوث النفسية والرتبويـة، كليـة الرتبيـة، 

، ص ١٨، الـسنة ٣جامعة املنوفيـة، العـدد 
. ٢١٩-١٥٧ص 

تأكيد الذات ). ١٩٩٩(عبداملنعم، عفاف حممد 
وعالقته بالتحصيل الدرايس لـدى طـالب 

ــة، رســالة ماجــستري، معهــد  املرحلــة اإلعدادي
. الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني شمس

 العالقــات). ٢٠٠١(نبي، حمــسن حممــد أمحــد عبــدال
التفاعليــة بــني الــذكاء االنفعــايل والتفكــري 
ــات  ــدرايس للطالب ــصيل ال ــاري والتح االبتك
اجلامعيات السعوديات، جملة البحـوث النفـسية 
والرتبوية، كلية الرتبية، جامعـة املنوفيـة، العـدد 

. ١٦٦ – ١٢٩، ص ص ١٦، السنة ٣
القيمـة النـسبية . )٢٠٠٣(عجوة، عبدالعال حامـد 

للــذكاء العقــيل والــذكاء اخلــربايت يف التنبــؤ 
ــق النفــيس لــدى  ــدرايس والتواف بالتحــصيل ال
طــالب كليــة الرتبيــة، جملــة البحــوث النفــسية 

، كليـة الرتبيـة، ١٨، الـسنة ٣والرتبوية، العـدد 
. ٦٢ – ٣جامعة املنوفية، ص ص 

الـسلوك ). ٢٠٠٢(العدل، إبـراهيم حممـد حممـود 
ي اإلجيايب وعالقتـه بكـل مـن سـامت االجتامع

ــة  ــدى طلب ــدرايس ل الشخــصية والتحــصيل ال
التعليم الثانويـة الـصناعي بمحافظـة الـرشقية، 
. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق

فعاليـة ). ٢٠٠٠(العرفج، حنان أمحد عبـد الـرمحن 
التدريب عىل الضبط الذايت يف خفـض الـسلوك 

 التلميـذات يف الـصفني العدواين لدى عينة مـن
رسـالة ماجـستري . اخلامس والسادس اإلبتدائي

جامعـة ، كليـة الرتبيـة: الريـاض، غري منـشورة
.امللك سعود

أثـر التـدريب ). ٢٠٠٣(عيل، وفاء رأفت مصطفى 
عىل اسرتاتيجيات جتهيز املعلومات يف التحصيل 
الدرايس وحتمل الغموض لدى أطفـال الـصف 
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ـــ ـــة األوىل م ـــيم اخلـــامس باحللق ن التعل
ـــد  ـــستري، معه ـــالة ماج ـــايس، رس األس

.الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة
العنزي، صالح هـادي، العنـزي، فـريح عويـد 

ــــا ). ٢٠١١( ــــالنفس وعالقته ــــة ب الثق
بالقدرات اإلبداعيـة والتحـصيل الـدرايس 
لدى طالب وطالبات كلية الرتبية األساسية 
 :باهليئة العامة للتعليم التطبيقـي والتـدريب

دراسـات عربيـة يف . دراسة ارتباطية مقارنة
 .٥٢١-٤٨٥، )٣(١٠علم النفس، 

 عبــد هللالعنــزي، فــريح عويــد والكندي،عبــد 
التحــصيل الــدرايس ). م٢٠٠٤(الــرمحن

وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب املرحلـة 
جملــة العلــوم .الكويــت.الثانويــة وطالباهتــا

.٩٥-٣٧ص ص .٣جملد). ٢.(االجتامعية
يح عويـد، جـابر، عيـسى عبـداهللا، العنزي، فر

) م2000. (الرجيــــب، يوســــف عــــيل 
ــيل  ــوق العق . ســيكولوجية االبتكــار والتف

ـــذوي  موقـــع ملتقـــى العـــامل العـــريب ل
.االحتياجات اخلاصة

املشكالت السلوكية عند ). ١٩٩٣(الغربة، نبيه 
 .املكتب اإلسالمي: بريوت. األطفال

، العـدوان واالكتئـاب). ٢٠٠١(فايد، حـسني 
املكتب العلمي ، اإلسكندرية. ظرة تكامليةن

.الطبعة األوىل، للكمبيوتر والنرش والتوزيع
ـــد  ـــشعان، محـــود فه ـــباب ). ٢٠٠٣(الق أس

التعصب الفكري والسلوكي وعالقة ذلـك 
ــؤمتر .  باضــطرابات الشخــصية أبحــاث م

احلــوار الــوطني الــسعودي مركــز امللــك عبــد 
-٢٧/٣١العزيز للحوار الوطني يف الفرتة مـن 

.ديسمرب 
 الثقــة بــالنفس ") م٢٠٠٤(الحــق، الحــق عبــدهللا 

وعالقتها ببعض السامت املزاجية لدي عينة مـن 
اجلـــانحني وغـــري اجلـــانحني بمنطقـــة مكـــة 

مكـة ).رسالة ماجستري غري منـشورة.("املكرمة
 .جامعة أم القرى: املكرمة

فاعلية برنـامج تعلـم ). ٢٠٠٥(حممد، سيدة حافظ 
عرفية يف تنميـة النـضج بعض املهارات ما بعد امل

االجتامعـــي واالجتـــاه نحـــو الـــتعلم الـــذايت 
والتحصيل الدرايس، رسـالة ماجـستري، معهـد 

.الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة
ــد  ــادل عب ــد، ع ــة ). م١٩٩٧ (هللاحمم ــاس الثق مقي

.مكتبة األنجلو املرصية: القاهرة.بالنفس
ــة ). ١٩٩٧( إبــراهيم اهللاملطــرودي، ضــيف  فاعلي

زيز اإلجيايب واإلقـصاء يف خفـض الـسلوك التع
رسـالة . العدواين لدى اإلطفال املتخلفني عقلياً 

جامعـة امللـك ، كلية الرتبية: الرياض، ماجستري
 .سعود

اإلنسان وقـضاياه النفـسية ). ١٩٩٣(املغريب، سعد 
.اهليئة املرصية للكتاب: القاهرة. واالجتامعية
وبعــض الثقــة بــالنفس ")  م٢٠٠٧(الوشــيل، وداد 

ــة مــن الطالبــات  ســامت الشخــصية لــدى عين
العاديات يف املرحلة الثانويـة  واملتفوقات دراسياً 

رسـالة ماجـستري غـري . ("بمدينة مكـة املكرمـة
.جامعة أم القرى: مكة املكرمة). منشورة
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ــاس، فــوزي  املكونــات النفــسية ). ٢٠٠١(الي
للتفــوق الــدرايس، يف الدافعيــة واالنجــاز، 

ــاين ــزء الث ــاهرةال. اجل ــة : ق ــومكتب  األنجل
 .املرصية
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