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العالقة بني الثقة بالنفص وكن من الشموك العدواني 

لدى طمبة املرحمة الثانوية يف ضوء  والتحصين الدراسي

 مشروع تعزيز الثقة بالنفص بدولة الكويت

د. أون بدر ٌاصر الدويمة

بقشي أصوه الرتبية ًاوجهة تربية إسالوية ووٍتدبة حاليو

اوعة الكويتجبكمية الرتبية يف 
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ملخص
تعرف العبلقة بُت الثقة الثانوية العامة، ابإلضافة إذل تعرف بقاء أثر مشروع الثقة ابلنفس لدى طلبة إذل راسة اضتالية ىدفت الد

. هاوأىداف مت استخدام اظتنهج شبو التجرييب؛ وذلك ظتبلءمتو لطبيعة الدراسةابلنفس وكل من السلوك العدواين والتحصيل الدراسي. و 
واشتملت أدوات الدراسة طالب.  033من كل مدرسة واجملموع  اً ست مدراس يف الكويت بواقع ستسون طالبعلى الدراسة لت عينة اشتم

( ونتائج الطلبة يف هناية العام الدراسي 8333على مقياس الثقة ابلنفس إعداد الباحثة ومقياس السلوك العدواين إعداد رتال الدين )
اختبار "ت" للعينات اظترتبطة، ابإلضافة إذل معامبلت االرتباط لبَتسون. وأظهرت نتائج الدراسة وجود  (. ومت استخدام8300-8302)

فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات طبلب اجملموعة التجريبية يف القياسُت البعدي والتتبعي ظتقياس الثقة ابلنفس بعد تطبيق 
قة دالة وسالبة بُت الثقة ابلنفس والسلوك العدواين، ووجود عبلقة دالة وموجبة بُت الثقة ابلنفس ، ووجود عبلاظتشروع لصاحل القياس التتبعي

والتحصيل لدى طلبة اظترحلة الثانوية.
اظترحلة الثانوية.-التحصيل الدراسي-السلوك العدواين-الثقة ابلنفسالكلمات ادلفتاحية: 

The relationship between self-confidence and all of aggressive behavior 
and academic achievement among secondary school students in the light of 

the project to strengthen the self-confidence in Kuwait 
Abstract: 

The present study aimed to identify the impact of the project on the survival of self 
confidence among high school students, as well as to identify the relationship between 
self confidence and aggressive behavior and academic achievement. It was the use of the 
quasi experimental method was used; so as to appropriateness of the nature and 
objectives of the study. The study sample included the same sample, a previous study six 
schools in Kuwait by fifty students from each school and a total of 300 students. The 
tools included the self confidence scale prepared by the researcher and aggressive 
behavior scale preparation Jamal al-Din (2008) and the results of the students at the end 
of the school year (2013-2014). "T" test and the Pearson correlation coefficients were 
used. The study results showed the presence of statistically significant differences 
between the mean scores of students of the experimental group in the two 
measurements post and follow-up to a measure self confidence after the implementation 
of the project for the benefit of measuring the iterative, and the presence of significant 
relationship and negative between self- confidence and aggressive behavior, and the 
presence of significant relationship and positive 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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 مقدمة:
دتر الشخصية اإلنسانية مبراحل ؼتتلفة من الطفولة حىت النضج، وتعٍت الشخصية الناضجة أن الشخص قادر على التوافق مع 

مع اآلخرين، أما عدم النضج  اآلخرين، ويوجد لديو قدر كبَت من التناسق يف السمات اليت دتيزه عن غَته، كما تعترب مؤشراً لصحة عبلقاتو
أنو غَت قادر على التفاعل السوي مع اآلخرين، وىنا نتكن القول أن ىذا الشخص فلرغ  من اكتمال نضجو اصتسمي فإنو يعٍت أنو اب

ا مبتدائً مًا منههممضطرب. وأتخذ اظتظاىر غَت الطبيعية يف اضطراب الشخصية أفتاطًا اثبتة من السلوك تصبغ الشخصية كلها أو جانبًا 
من الطفولة اظتبكرة. فالشخصية غتموعة شاملة من السمات االنفعالية والسلوكية، اليت يوصف هبا الفرد ويتميز هبا عن غَته، وتظهر ىذه 

مع يلة تفاعل تلك السمات وقابلة للتنبؤ، كما تعد الشخصية حص السمات من خبلل مواقف اضتياة اظتختلفة اليت نتر هبا، وىي اثبتة نسيباً 
. وعندما تصبح ىذه السمات غَت مرنة، وسيئة التكيف وتسبب عجزًا وظيفياً ظاىرًا فإهنا تؤدي إذل وجود اضطراابت يف اً بعضبعضها 

(.01، 8330الشخصية )القشعان، 
ا يربره ؛ فه إن االىتمام بدراسة جوانب الشخصية للطلبة يف رتيع اظتراحل التعليمية بشكل عام واظترحلة الثانوية بشكل خاص لو م

قادة اظتستقبل وأمل األمة ؛ لذلك فإن توجيو الدراسات والبحوث الًتبوية والنفسية يف ىذا االجتاه عتو تعبَت صادق عن االىتمام هب  
وركيزة ال غٌت عنها لتخطيط  ضروريً  ورعايته  على أسس علمية سليمة، عتذا فإن استمرار البحث العلمي يف ىذا اصتانب يبقى أمراً 

مع نفسو ومع اآلخرين  ويكون متوافقاً  داخلياً  أن الفرد الواثق من نفسو نتتلك ضبطاً ( 8332) الرديٍت مستقبلي سلي . كما بينت دراسة
لديو قدرة السيطرة على األحداث واألفعال اطتاصة حبياتو فينظر إذل اؾتازاتو من ؾتاح أو فشل يف ضوء ما لديو من قدرات  ويكون 

  َتضى عن نفسو حبيث يستطيع تغيَت سلوكو وحتقيق التوافق بينو وبُت بيئتو من جهة وبينو وبُت بيئتو من جهة أخرى.ومهارات وذكاء ف
تشكل الثقة ابلنفس سببًا رئيسيًا يف اإلبداع و النجاح، وىي عبارة عن نسيج مركب من ثبلث صفات عاطفية وروحية متمثلة يف: و 

على الذات، والفرد عندما يكون واثقًا بنفسو يستطيع أن يعرب عما يشعر بو وبشكل أفضل ؛  إدراك الذات، وقبول الذات، واالعتماد
م(. وتعد الثقة  8331خاصة يف اظتواقف االنفعالية الصعبة و اليت قد يشعر فيها ابلضياع، أو اضتزن، أو الغضب، أو اطتوف )راين، 

أجناسه ، وطبقاهت  االجتماعية و االقتصادية، ألن من يتمتع هبا يشعر ابلنفس غاية ينشدىا رتيع الناس بغض النظر عن الفروق يف 
ويسعى إذل التقدم دائماً، فهي دتثل دورُا مهمًا يف حياة الفرد، وعامبًل من عوامل النمو االنفعارل، واالستقرار  ابلسعادة، و اعتنا، و الرضا،

 م( 8332الحق، النفسي، و الشعور ابلكفاءة، و اظتقدرة على مواجهة الصعاب. )
لتتاج إذل الوقت واالستمرارية ولن أييت ذتاره بُت يوم وليلة، فًتبيتو على الثانوية ن غرس شعور الثقة ابلنفس لدى طالب اظترحلة كما إ

ل، من نفسو ليست مهمة سهلة لكنها ليست مستحيلة، لكنها تتطلب الصرب واظتثابرة، وبذل اصتهد اظتوصو  اً أن يكون قوي الشخصية واثق
وىناك خيط رفيع يفصل بُت إعطائو شعوراً زائفاً ابلرضا عن النفس، والشعور ابالستحقاق والثقة ابلنفس. ولقد أوضحت معظ  الدراسات 

اخل ومن اظتشكبلت … ، صحية  ، دراسية أن الكثَتين من الطلبة يف مرحلة اظتراىقة يعانون من مشكبلت ؼتتلفة، نفسية، اجتماعية
 مشكلة ضعف الثقة ابلنفس. النفسية الشائعة،

(، إذل أن مرحلة اظتراىقة ما أن تبدأ حىت تتوذل على اظتراىق تغَتات قوية وسريعة عضوية وفسيولوجية و 8332وتشَت الوشلي )
صراعات نفسية بُت الشعور أبنو شخص انضج وقادر على حتمل اظتسئولية وبُت أن يظل طفبل ينع  ابألمن والرعاية وإشباع اضتاجات 

 صراعات بُت السعي لبلستقبلل والتحرر من تدخبلت األسرة  واإلذعان ظتعايَت اصتماعة والقي  الدينية واالجتماعية، كما أن الثقة ابلنفسو 
دد و ويًت تضعف يف مرحلة البلوغ وىذه الفًتة االنتقالية ىي اليت يقابلها تعليميا اظترحلة الثانوية، ويعود السبب إذل أن اظتراىق يشك يف قدرات

وىذا يف القيام أبعمال كان يقوم هبا بسهولة، ويرتفع الشعور بعدم الثقة ابلنفس نتيجة القلق الذي ينتابو يف كفايتو النفسية واالجتماعية، 
ثقة الشعور أييت جزئيًا من ضعف اظتقاومة اصتسمية يف ىذه الفًتة، كما أن الكثَت من البنات والبنُت مترجون من دور البلوغ بقليل من ال

ابلنفس ويصبح استعادة ىذه الثقة خبلل فًتة اظتراىقة من أى  اظتشكبلت اليت يواجهوهنا.
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أصبح السلوك العدواين من اظتشكبلت السلوكية يف الوقت اضتاضر وما يًتتب عليو يف غتاالت التفاعل والنمو االجتماعي للفرد وقد 
اظتشًتكة سواء أكانت على صعيد اظتؤسسات اضتكومية أو مؤسسات اجملتمع  لذا البد من تضافر اصتهود ؛وأتثَته على مستوى التعليمي

ئة اظتدين  ظتواجهة ىذا السلوك واضتد منو، كما أن شخصية الفرد العدواين تتس  ابلتوتر والقلق بسبب حاجات معينة عتا أقتيتها، عجزت البي
هنا ختفض ما يعانيو من توتر إانية الطابع، عززت بتكرارىا حيث عدو عن إشباعها، فالظروف البيئية قد تفرض عليو أن يتعل  عادات معينة 

 (. 8، 0441وقلق كما أشارت إذل ذلك دراسة )إدريس، 
ومن جانب آخر أصبحت مسألة االىتمام ابلتحصيل الدراسي يف اظتؤسسات التعليمية قضية جوىرية شغلت ومازالت تشغل الكثَت 

ريت حولو البحوث والدراسات وعقدت من أجلو اظتؤدترات والندوات، وذلك ظتا لو من أقتية يف حياة من علماء الًتبية وعل  النفس، فقد ُأج
الطلبة ومن لتيطون هب ، على اعتبار أن رفع مستوى التحصيل الدراسي سيؤدي ابلضرورة إذل رفع مستوى ؼترجات التعل  وابلتارل رفع 

 مستوى إنتاجية اجملتمع وزيدة تقدمو.
راسي ليس أحد نتائج العملية الًتبوية فحسب، بل ىو من أبرز النتائج عتذه العملية، وينظر إليو على أنو معيار أساسي فالتحصيل الد

لية من نتكن يف ضوئو حتديد اظتستوى األكادنتي للطلبة، واضتك  على النتائج الكمية والكيفية للعملية الًتبوية، إضافة إذل ما حتدثو ىذه العم
 (.20، 8332خصية الطلبة وتشكيلها )دمحم، آاثر يف تكوين ش

( أبن التحصيل الدراسي يهدف يف اظتقام األول إذل اضتصول على معلومات وصفية تبُت مدى استيعاب 8338ويؤكد ذلك العدل )
دف إذل التوصل كما يه،وكذلك مدى ما حصلو الطلبة من ػتتوى ىذه اظتواد ،الطلبة ظتا تعلموه من خربات يف اظتواد الدراسية اظتقررة 

ظتعلومات عن مستوى الطالب ابلنسبة للمجموعة اليت ينتمي إليها، وقد يهدف إذل أبعد من ذلك وىو ػتاولة رس  الصورة النفسية 
 للطالب.
لتتل التحصيل الدراسي أقتية خاصة ابلنسبة للطالب، فهو اظتعيار األساسي النتقالو من صف دراسي آلخر، ابإلضافة إذل ما لتدثو و 

ن آاثر يف تكوين وتشكيل شخصيتو وشعوره ابلرضا والسعادة الشخصية أو حتقيق الذات، كما يًتتب عليو أيضا اضتصول على الشهادات م
الدرجة أو التقدير من اآلخرين كاألقران أو اآلابء أو اظتقربُت أو اظتساعدة ىف اضتصول على وظيفة ما حتقق لو نوع من االستقرار ىف اضتياة. ف

مة ابلنسبة للمتعل . ومن ىنا كانت "الدرجة همية ليست درجة صماء كما يبدو للبعض ولكنها تعكس وتنطق أبمور حيوية كثَتة و التحصيل
التحصيلية" مبثابة "اضتقل التجرييب" للباحثُت ىف غتال عل  النفس الًتبوي، وقد أجريت وال زالت جترى دراسات وحبوث عديدة الكتشاف 

تعرف العوامل اظتعوقة لذلك بغرض تبلشيها فيما بعد، وأخذ الباحثون يف ذلك ل على درجات حتصيلية مرتفعة، و و العوامل اظتيسرة للحص
 . (8338 ،اجتاىُت؛ اجتاه تناول اظتتغَتات البيئية، واالجتاه اآلخر ركز على اظتتغَتات اظترتبطة بشخصية اظتتعل )ردادي

وإفتا تكمن وراءه العديد من األسباب اليت حتركو، وترتبط ىذه األسباب حبالة  فأداء الطلبة يف اظتواقف اظتختلفة ال لتدث عفويً 
ت اطتارجية مبفردىا إذ الطالب الداخلية من جهة، ومبثَتات اظتوقف اطتارجي من جهة أخرى، وعتذا ال نتكن التنبؤ ابألداء ىف ضوء اظتتغَتا

تو واجتاىاتو وما يسعى لتحقيقو من أىداف. وىذه اظتتغَتات الداخلية تعرف اظتتغَتات الداخلية للطالب مثل ميولو وحاجاالبد من 
ية علي واطتارجية اظتتفاعلة ىي ما يطلق عليها الدافعية الىت حترك الفرد من أجل إعادة التوازن وحتقيق األىداف، وعتذا يساعدان مفهوم الدافع

أو القدرات العقلية، لذلك فبلبد من االىتمام بدراسة دافعية الطلبة واليت تفسَت ما بُت األفراد من فروق فردية واليت ال ترجع إذل الذكاء 
كن االستفادة دتثل ىدفًا تربوًي يف حد ذاتو، فاستثارة دافعية الطلبة وتوجيهها جتعله  يقبلون على ؽتارسة األنشطة اظتعرفية وغَت اظتعرفية مبا نت

 (. 820 ،8330 ،ة ابلنفع والفائدة )عبدالفتاحمن طاقاهت  فيما يعود عليه  وعلى العملية التعليمي
فس ومن مث تسعى الدراسة اضتالية إذل حبث بقاء اثر مشروع تعزيز الثقة ابلنفس لدى طلبة اظترحلة الثانوية ومعرفة العبلقة بُت الثقة ابلن

لدى ىؤالء الطلبة وبُت كل من السلوك العدواين والتحصيل الدراسي.
 مشكلة الدراسة:
ا سبق نتكن حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:يف ضوء م
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 ىل يوجد بقاء ألثر مشروع تعزيز الثقة ابلنفس يف تنمية الثقة ابلنفس لدى طلبة اظترحلة الثانوية بدولة الكويت؟
 ىل توجد عبلقة بُت الثقة ابلنفس والسلوك العدواين لدى طلبة اظترحلة الثانوية؟ 
 ابلنفس والتحصيل الدراسي لدى طلبة اظترحلة الثانوية؟ ىل توجد عبلقة بُت الثقة 

 أىداف الدراسة:
تعرف العبلقة بُت الثقة  اظترحلة الثانوية، ابإلضافة إذلتعرف بقاء اثر مشروع الثقة ابلنفس لدى طلبة هتدف الدراسة اضتالية إذل  

ابلنفس وكل من السلوك العدواين والتحصيل الدراسي.
أمهية الدراسة:

 ل أمهية الدراسة يف التايل:تتمث
مة من فئات اجملتمع، حيث نتثلون شرلتة مصغرة من اجملتمع األصلي تض  رتيع اظتستويت همنتثل طلبة اظترحلة الثانوية فئة  .0

االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 
ظتشكبلت يف اظتستقبل إن دل يت   من ادتر ىذه الشرلتة يف ىذه اظترحلة ابلعديد من اظتشكبلت النفسية اليت قد تسبب عت  الكثَت .8
ها وتشخيصها مبا يسمح الحقاً بعمل الربامج العبلجية البلزمة عتا ليصلوا إذل درجات السواء والتوافق النفسي مبا يسمح عت  أن يكونوا تعرف

 أعضاء فاعلُت يف اجملتمع. 
ت اظترتبطة ابـتفاض الثقة ابلنفس كزيدة السلوك من بُت ىذه اظتشكبلت النفسية اليت قد توجد لدى ىؤالء الطبلب اظتشكبل .3

العدواين واـتفاض مستوى التحصيل. 
مصطلحات الدراسة:

 الثقة ابلنفس:
م( 0442دمحم ) م( تعريب 0443يتحدد مفهوم الثقة ابلنفس يف الدراسة اضتالية يف ضوء مقياس الثقة ابلنفس الذي أعده شروجر )

ن حصول اظتفحوص على درجات إاعلية مع اظتواقف اظتختلفة. حيث مهاراتو وقدرتو على أن يتعامل بفعلى أهنا إدراك الفرد لكفاءتو أو 
مرتفعة يف ىذا اظتقياس يدل على ارتفاع معدل الثقة ابلنفس و العكس صحيح.

 السلوك العدواين:
يذاء الشخص اآلخر، فهو تصرف سليب ىو كل فعل يتس  ابلعداء جتاه اظتوضوع أو الذات ويهدف إذل التدمَت، ويقصد بو اظتعتدي إ

يصدر من الفرد جتاه اآلخرين ويظهر على شكل عنف جسدي أو لغوي أو القيام بتصرفات وتعابَت غَت مقبولة من قبل اآلخرين )الشربيٍت، 
يف الدراسة اضتالية. (. وتعرفو الباحثة إجرائًيا أبنو الدرجة اليت لتصل عليها الطالب يف مقياس السلوك العدواين اظتستخدم32، 0442

 التحصيل الدراسي:
وتعرفو . (0444، ىو مدى استيعاب الطلبة ظتا تعلموه من خربات يف غتموعة اظتقررات الدراسية اليت قاموا بدراستها )أبو ىاش 

قام بدراستها.  الباحثة إجرائياً أبنو الدرجة الكلية اليت لتصل عليها الطالب يف رتيع اظتواد الدراسية )اجملموع الكلى( اليت
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 مفهوم الثقة ابلنفس:
( أن اجتاه الفرد ؿتو ذاتو وؿتو بيئتو االجتماعية، وأهنا ترتبط مبيل الفرد إذل اإلقدام ؿتو البيئة 032م،  8332ذكر العنزي والكندري )

تداد اظترء بنفسو و اعتباره لذاتو وقدراتو حسب الظرف الذي ىو ( أهنا "حسن اع08م، 8332أو الًتاجع عنها" يف حُت يرى السليمان)
فيو )اظتكان، الزمان( دون إفراط)عجب أو كرب أو عناد( ودون تفريط )من ذلة أو خضوع غَت ػتمود( وىي أمر مه  لكل شخص مهما  

أبهنا "ليست ىي حب الذات النرجسي، أو  كان وال يكاد.)إنسان يستغٌت عن اضتاجة إذل مقدار من الثقة يف أمر من األمور". كما تعرف
تقدير الذات السطحي الظاىري، ولكنها شكل عميق من احًتام الذات القائ  على إدراك السمات االكتابية و السلبية " وبعبارة أخرى 
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يد عتذه العظمة أن تظهر فيها، "أهنا ليست االعتقاد أبنٍت عظي ؛ بقدر ما ىي الفه  الصحيح للكيفية اليت جتعلٍت عظيماً، واظتواقف اليت أر 
 (.4م،  8331وكيفية استخدام ىذه العظمة عندما نواجو مصاعب اضتياة")راين، 

ؽتا سبق يتبُت أن الثقة ابلنفس من اظتفاىي  غَت احملددة واليت استخدمت يف معان كثَتة ويف أغراض عديدة فالثقة تعرب عن النفس، 
تعداد الفرد للتعبَت عن صورة العقلية، وأفكاره من خبلل السلوك الصريح وعلى أساس قدرة الفرد والتميز بينها يقوم على أساس اجتاه اس

مو، على تكوين صورة عقلية لعاظتو الداخلي كبديل للعادل الواقعي، فالثقة ابلنفس ىي ؼتالطة الفرد للغَت واالجتماع معه  مبستوى مراحل الن
س أنبل معاين الفه  والوعي والتدرج يف مدارج الكمال والنضج الفكري واالجتماعي وتكوين الثقة ابلنفس ىي اصترأة األدبية اليت تغر 

 الشخصية.
ترى الباحثة من خبلل التعريفات السابقة أن الثقة ابلنفس شتة ضرورية كتب توافرىا يف الشخصية ولو بدرجة بسيطة، يكوهنا الفرد 

خبلعتا بشكل طبيعي دون قلق أو رىبة، وىي انبعة من ذاتو يكوهنا من البيئة احمليطة  عن نفسو من معرفتو بقدراتو وإمكانياتو، ويتصرف من
كتابية حقق الفرد النجاح، أما إذا كانت إظرة إكتابية أم سلبية، إذا كانت بو، وتعتمد ابلدرجة األوذل على نظرة الفرد لنفسو سواء كانت الن

 يات وىذا ىو بداية الفشل، ومع غرس الثقة ابلنفس طريق للنجاح الواضح اصتلي.سلبية فسيكون عرضو للًتدد وعدم االطمئنان لئلمكان
 مشروع الثقة ابلنفس بدولة الكويت:

: تدريب ألف معل  وإداري وعشرة أالف طالب وتقدمي استشارات لعشرين قيادي يف كل اظتناطق التعليمية يف الكويت حىت عام الرؤية
 م.8303
لغرس الثقة ابلنفس عند طلبة وطالبات اظترحلة االبتدائية واظتتوسطة والثانوية يف اظتدارس اضتكومية يف الكويت، : ؿتو مبادرة تربوية الرسالة

قة من خبلل تدريب اظتعلمُت والطلبة وتقدمي استشارات للقيادات الًتبوية من أجل بناء روح الفريق الواحد يف اظتنظمة الًتبوية لتعزيز الث
 ابلنفس عند الطلبة.

 يتعل  من الكل التقدير.و : روح الفريق الكل اقيمن
 : األىداف
 .8303إذل  8300مبدأ للثقة ابلنفس من  03.أن يكتسب اظتعل  والطالب 0
.8303معل  وإداري وعشرة أالف طالب مبهارات التعامل مع اآلخرين بنهاية  0333. تزويد عدد 8
 .8303ة اظتتوازنة بنهاية من اظتعل  والطالب على أى  عوامل الشخصي تعرف كلي.أن 0

التعلم وأدوات التعلم:
ما التعل ؟ ىو تعديل السلوك عن طريق كسب اطتربة.

 النشر.و  -التطبيق و  -اضتفظ و  -الفه  و  -أدوات التعل : االستماع 
أو تكون لديو أفتاط السلوك  تعريف الًتبية: ىي ؽتارسة رتيع الوسائل والطرق والفعاليات اليت تسه  يف فتو الطفل وإكسابو ثقافة غتتمعو،

العقلي واالجتماعي والنفسي واطتلقي والديٍت وفق أىداف معينة.
 أىداف وزارة الًتبية للمراحل الثبلث كلها تركز على تنمية شخصية الطالب.

 تعريف الشخصية: ىي اظتصطلح الذي كتيز توقع ما سيفعل الفرد يف وضع معُت.
 والًتبية ىو تعديل السلوك.القاس  اظتشًتك بُت تعريف التعل  

التعبَت تتطلب أنشطة ال صفية. حريةو  –اإلبداع  و–حرية التفكَت و  –تعديل السلوك: القدرة على حل اظتشكبلت 
:91مبادئ الثقة ابلنفس ال 

 خالط األشخاص اإلكتابيُت. .0
اجرب نفسك على الًتكيز على اإلكتابيات. .1
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 يف اجملاملة. اً كن كرنت .2
 خذ راحة عتوايتك. .3
 خاطر بشكل مدروس. .4
 ارتدي مبلبس مناسبة. .5
 أعد قائمة ابلسلبيات واإلكتابيات. .7
 مع اآلخرين. تعل  أن تتعاطف .8
جتنب اظتواقف اليت تنطوي على الضغط. .9

 .ياً كون واقعي .01
 تعل  أشياء جديدة. .00
 انظر إذل النكسات بشكل بناء. .01
 فكر قبل أن تتحدث. .02
 ساعد اآلخرين. .03
 تعل  من التجربة. .04
 َت.للتفك اً خصص وقت .05
 ابدأ يومك إبكتابية. .07
 .افتح أنت اضتوار .08
 نبذ العنف.أ .09

 : عن طريق فرق العمل اليت ختتلف عن العمل اصتماعي.آلية التنفيذ
 كسر نظام األقسام العلمية يف تنفيذ األنشطة.
 إدخال اإلداريت يف اظتشروع مع أولياء األمور.

 قيادة اظتنظمة. –اظترحلة األوذل: تسويق اظتشروع 
 الثانية: تسويق اظتشروع "دورة للمعلمات واإلداريت وأولياء األمور". اظترحلة

 اظترحلة الثالثة: اإلعبلن عن اظتشروع والتسجيل فيو من قبل اظتشاركُت)اختياري(.
 عن األقسام العلمية. اظترحلة الرابعة: تشكيل فريق العمل الذي سيقود اظتشروع بعيداً 

 ة ابلنفس على عدد الفرق اظتشاركة.اظترحلة اطتامسة: توزيع مبادئ الثق
 اظترحلة السادسة: كل فريق يقود عملية التسويق ظتبادئو معلمات+ إداريت+ طالبات+ أولياء أمور.

 اإلدارة. -اظتهارة –منهجية تطبيق اظتبادئ: اظتعرفة 
 أين طبق ادلشروع سابقا؟

 كويت.دولة ال -مركز اإلرشاد التابع لوزارة األوقاف -.السجن اظتركزي0
 .اندي اظتعاقُت الصيفي "فريق اإلرادة والتحدي".8
.8334-8333.جامعة اطتليج للعلوم التكنولوجيا منهج خاص بطلبة التمهيدي مت تدريسو لثبلثة فصول 0

 وزارة الًتبية يف الكويت متمثلة يف اظتدارس التالية:
مدرسة برقان الثانوية بنات و  3مدرسة رزينة الثانوية بنات و  –بنات  مدرسة لطيفة الشمارل الثانوية -مدرسة موضي العبيد اظتتوسطة بنات

ومدرسة أم ھیمان المتوسطة بنات  –
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.يف دولة اإلمارات العربية اظتتحدة مدرسة األمَتة ىيا بنت اضتسُت اظتشًتكة بنات ديب.2
 السلوك العدواين:

مة لئلحباط، فيعرف العدوان أبنو سلوك يؤدي هالنتائج اظتباشرة اظت تعددت التعريفات اليت تناولت السلوك العدواين، حيث يعترب من
إذل إيقاع األذى ابآلخرين سواء أكان بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة، أو بصورة صرلتة أو مستًتة، مادية أم نظرية، وقد يكون سلبيًا أو 

(، ويعرف أبنو يشمل سلوكيات العدوان الصريح الذي 080، 0441إكتابياً، وبصورة مقبولة اجتماعيًا أو غَت مقبولة اجتماعيًا )إشتاعيل، 
لذي يتمثل يف اظتظاىر السلوكية اليت تعرب عن االعتداء البدين، واظتتمثل يف العض واطتنق والشد، وكذلك يتمثل يف السلوك العدواين العام ا

ز اآلخرين، واستخدام األلفاظ اصتارحة اطتارجة عن حدود يتمثل يف اظتظاىر السلوكية للعدوان اللفظي وغَت اللفظي مثل: الشت  واستفزا
األدب، ومضايقة الزمبلء والتحرش هب  ومشاكسته ، وأخذ حاجاهت  وإخفائها أو االستحواذ عليها، وىو يض  أيضًا السلوك الفوضوي 

أثناء الدرس، وعدم اتباع  يف  على اظتعل  وىو غتموعة اظتظاىر السلوكية غَت اظتقبولة اجتماعياً، واليت حتدث ضوضاء وفوضى مثل: الشوشرة
 (.012-011، 0442األوامر، واطتروج على النظام، وعدم القدرة على ضبط النفس والتحك  يف انفعاالتو )دبيس، 

زدراء،  ويعرف العدوان أبنو االعتداء اظتادي ؿتو اآلخرين اظتشتمل على اعتجوم أو الضرب، وما يعادلو من اعتداء معنوي، كاإلىانة واال
كما أنو ػتاولة لتخريب ؽتتلكات اآلخرين، كما يعرف أبنو السلوك الذي يستهدف إضتاق األذى بشخص آخر، وىو ذلك السلوك الذي 
لتدث عندما يقوم أحد األفراد عن عمد ابلتصرف سواء أكان جسديً أو شفهيًا بطريقة تضر، أو تتعارض بصورة واضحة مع مصاحل فرد 

(. وىو أيضًا سلوك 22، 8333الدفع، أو الشجار، أو ػتاولة أخذ شيء من اظتمتلكات اليت ختصو )السديري،  آخر مثل: الضرب، أو
(. ويعرف العدوان أبنو ػتاولة متعددة للتغلب 83، 8333لتمل عواقب ؼتربة تتضمن تدمَت الذات كاالنتحار أو إيذاء الذات )العرفج، 

 (.08، 8330، على اآلخرين، أو إيقاع األذى ابلذات )فايد
ويف ضوء ما سبق يتضح أن السلوك العدواين ىو كل ما يصدر من أفعال أو أقوال متعمدة تؤدي إذل اضتاق األذى ابآلخرين أو 
 ابلفرد نفسو، مثل الشجار مع اآلخرين وإلقائه  ابأللفاظ اصتارحة، أو التعدي عليه  ابلضرب والعنف، وتدمَت اظتمتلكات اطتاصة والعامة،

لتنفيس عن مشاعر الغضب الداخلية لديه .وذلك ل
 أنواع العدوان:

(. وقد قدم "زيلمان" 082، 0440يصنف العدوان وفقًا لنوعو إذل: العدوان السوي البناء، والعدوان اظترضي اعتدام، )اظتغريب،  
ىي:( 02، 8330تصنيفاً يشمل أربعة أبعاد للسلوك العدواين تتفاوت يف مظاىرىا التعبَتية، )فايد، 

البدين: ويسعى فيو الفرد اظتعتدي إذل إضتاق األذى أو الضرر البدين أو اظتادي ابآلخرين، الذين نتيلون إذل حتاشى مثل تلك العدوان -0
األفعال العدوانية.

العدائية: وىي اليت يرمي الفرد من خبلعتا إذل اإلساءة لآلخرين وخداعه  دون أن يلحق هب  أي ضرر أو آالم بدنية. -8
ديدات العدائية: وينظر إليها كوسيلة أو إشارة تسبق العدوان أو العداوة اظتتعمدة، كما أهنا تستخدم أحياانً كوسيلة مضادة ظتواجهةالته -0

العدوان أو العداوة.
ل يفالسلوك التعبَتي: ويتمثل يف صورة الغضب أو اإلنزعاج، والذي من احملتمل أن تشبو يف طبيعتها سلوك العدوان، ولكنها ال تص -2

صورهتا التعبَتية إذل اظتستويُت األول والثاين.
 أسباب السلوك العدواين:

يرجع السلوك العدواين إذل العديد من األسباب واليت نتكن تقسيمها كالتارل:
أساليب ادلعاملة األسرية )التنشئة الوالدية(: -9

، فعدم اظتساواة بُت األبناء والتفضيل بينه  بناء على اظتركز أو حيث تؤثر أفتاط التنشئة االجتماعية على السلوك العدواين عند الطفل
اصتنس أو السن، أو أي سبب عرضي آخر، لو أثر سيء على الطفل، فإذا كان التمييز لتدث يف أشياء صغَتة ابلنسبة لؤلىل ولكنها كبَتة 
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ما تؤاخذ اآلخرين على نفس الفعلة أو قد تعطيو بعض ابلنسبة للطفل. فقد تتسامح األم مع إبنها اظتدلل عندما يفعل بعض األشياء بين
 (.23-24، 0440اظتال؛ مثل ىذه السلوكيات تؤدي إذل مشاكل سلوكية مثل العدوانية واطتوف، واطتجل )الغربة، 

تقليد اآلخرين:-2
ونون عرضة للقيام إذل أن األشخاص الذين يتعرضون لسلوكيات عدوانية أو يشاىدوهنا يك (Bandura, 1982)يشَت "ابندورا" 

بتصرفات عدوانية ؽتاثلة.
التنافس: -3

نافس اليت نتكن ان يوجدىا الكبار ويدفعون الصغار إليها، تؤدي إذل السلوك العدواين ومن أمثلتها إكتاد تنافس غَت التإن مواقف 
ظتبالغة يف تشجيع التنافس الفردي بُت األطفال، متكايفء مع أطفال آخرين، أو مقارنة الطفل إبخوانو بصفة أو أكثر يتفوقون فيها عليو، أو ا

(.10-13، 0442وتشجيع التنافس والتسابق إذل األعمال الضارة ابآلخرين )اظتطرودي، 
وسائل اإلعالم: -4

مج التلفزيون تعترب وسائل اإلعبلم من اظتؤثرات اضتسية والعقلية واالنفعالية اظتؤثرة إذل حد كبَت يف األفراد، فمشاىدة العنف يف بعض برا
(.18، 0442يؤثر يف سلوكيات األطفال العدوانية )اظتطرودي، 

 النظرايت ادلفسرة للعدوان:
، ومن ىذه النظريت جاء ما يلي:هوتفسَت  وجهات نظر احملللُت وعلماء النفس يف شرح السلوك العدواين تاختلف

نظرية التحليل النفسي: -9
زة فطرية، حيث يكون الغضب ىو االنفعال الذي يكمن وراءه، فلقد افًتضت ىذه النظرية يرى أصحاب ىذه النظرية أن العدوان غري

أن اعتداءات اإلنسان على نفسو أو على غَته سلوك فطري غَت متعل ، تدفعو إليو عوامل فسيولوجية لتصريف العبلقة العدائية اليت تنشأ 
صحاب ىذه النظرية أن العدوان صفة سائدة يقال عنها: أن العدوانية (. ويرى أ83، 8330داخل اإلنسان عن غريزة العدوان، )فايد، 

( أن مفهوم الغريزة يف تفسَت 0431)  Gergen(. ويرى "جرجُت"83، 0442سلوك فطري، أو غريزة أصلية يف اإلنسان )اظتطرودي، 
، كما أنو التوجد أدلة تثبت أن للعدوان حاجة سلوك اإلنسان مرفوض ألن السلوك العدواين ليس سلوكاً عاماً ؽتا يدل على أنو ليس غريزيً 

فسيولوجية كاصتوع والعطش، كما أنو يف بيئات وحضارات ؼتتلفة أوضحت العديد من الدراسات أن رتيع األفراد يشًتكون يف اضتاجات 
الغريزة يف تفسَت سلوك اإلنسان  الفسيولوجية للماء واألكسجُت والطعام، ولكنه  يف السلوك العدواين متتلفون. ومن ىذا نستنتج أن مفهوم

غَت صاحل ألن السلوك الغريزي جامد ولتدث بطريقة واحدة يف كل زمان ومكان، يف حُت أن سلوك العدوان عند اإلنسان سلوك متطور يف 
أسلوبو متنوع يف أدائو.

العدوان:-نظرية اإلحباط -2
العدوان، اليت تفًتض أن  -ريتهما اليت قامت على فرض اإلحباطيقدوم "دوالرد وميلر" تفسَتًا للسلوك العدواين من خبلل نظ

اإلحباط دائمًا يؤدي إذل شكل من أشكال العدوان، أي أن العدوان نتيجة طبيعية وحتمية للئلحباط، ويف أي وقت لتدث عمل عدواين 
ريزي داخلي لكن ال يتحرك بواسطة الغريزة  يفًتض أن يكون اإلحباط ىو الذي حرض عليو. كما تؤكد ىذه النظرية على أن العدوان دافع غ

(. وقد حددت ىذه النظرية أربعة عوامل 20، 8333كما بينت نظرية التحليل النفسي، بل نتيجة أتثَت عوامل خارجية. )السديري، 
والتنفيس العدواين.تتحك  يف العبلقة بُت اإلحباط والعدوان وىي: قوة استثارة العدوان، وكف األفعال العدوانية، وإزاحة العدوان، 

نظرية التعلم االجتماعي: -3
يرى أصحاب ىذا االجتاه أن مفاىي  مثل الغرائز ال نتكن أن تكون مسئولة عن العدوان، فالعدوان سلوك متعمد ينتج من خبلل 

مًا يف همتماعية تلعب دورًا (. لذا يرى أصحاب ىذه النظرية أن أساليب الًتبية والتنشئة االج8333التعل  ابظتبلحظة والتقليد )حسُت، 
 تعل  األفراد األساليب السلوكية اليت يتمكنون عن طريقها من حتقيق أىدافه . وىكذا يصبح مبدأ التعل  ىو اظتبدأ الذي كتعل من العدوان
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ندورا" يعترب سلوكاً أداة لتحقيق األىداف أو عائقًا دون حتقيقها، ومن أى  أصحاب ىذه النظرية "ابندورا" و"سكنر"؛ فالعدوان عند "اب
متعلماً يتعلمو اإلنسان عن طريق مشاىدة غَته، وتسجيل ىذه األفتاط السلوكية على شكل استجاابت رمزية يستخدمها يف تقليد السلوك 
الذي يبلحظو، وافًتض "ابندورا" أن األطفال يتعلمون سلوك العدوان عن طريق مبلحظة فتاذج ىذا السلوك عند والديه  ومدرسيه  

( أن تعل  السلوك ابظتبلحظة يت  يف ضوء أربع عمليات 8333(. وقد أوضح "ابندورا" )حسُت، 20-23، 0442وأصدقائه  )اظتطرودي، 
 ىي كالتارل:

كمشاىدة العنف يف التلفاز أو يف البيئة ،االنتباه: فالطفل يتعل  السلوك العدواين إذا انتبو بدرجة كافية إذل فتاذج عدوانية  -أ
 ية احمليطة.االجتماع
االحتفاظ: وىي ختزين النماذج السلوكية يف الذاكرة، وىي غَت مستقلة عن االنتباه، فاالنتباه يتيح فرصة أفضل لتخزين النماذج  -ب

 السلوكية يف الذاكرة.
مبثابة خربات  واليت تعرب عن سلوك اظتتعل  تشَت إذل أن ىذه اضتركة ،اإلصدار اضتركي: تتمثل يف أن اضتركة الصادرة من شخص -ج

 ؼتتزنة يف ذاكرة ىذا الشخص.
على مًتتبات اإلاثبة أو العقوبة  الدافعية: عبارة عن عملية شاملة تعتمد على نتائج الفعل. فالدافعية تنشط أو ال تنشط بناءً  -د

 اظتًتتبة أبنواع التعزيز.
التحصيل الدراسي:

( ويعربان عنو بصورة أكثر 8330حتديده بطرق ؼتتلفة، فيعرفو عجوة ")تعرض كثَت من الباحثُت ظتفهوم التحصيل الدراسي وحاولوا 
 مشولية، ابجملموع الكلي للدرجات اليت لتصل عليها الطلبة والطالبات يف امتحان هناية العام الدراسي.

ؾتاز إذل أن التحصيل الدراسي ىو مستوى ػتدد من اإل  (Grosser & Spafford, 1995: 12)ويشَت "جروسر وسبافورد" 
( أبنو القدرة على 22: 0444أو الكفاءة أو األداء يف العمل اظتدرسي أو يف سلسلة اختبارات تربوية مقننة. كما تعرفو " عبد اظتنع " )

 دراستها، ويتضح من خبلل االختبارات اظتدرسية اظتقننة أو غَت تاالستدعاء لبلستيعاب واظتقدر كميًا ابلدرجة الكلية صتميع اظتواد اليت دت
 ذلك من وسائل التقومي. 

( أن التحصيل الدراسي ىو مقدار اظتعارف واظتهارات اليت لتصلها 8330)(، و" عبد اظتقصود"222: 8330ت")ويوضح " الزي
م أثناء العام الدراسي، واليت نتكن قياسها عن طريق االختبارات اظتدرسية اليت جترى خبلل العايف الطالب من خبلل اظتوضوعات الدراسية 

( خبلل تعريفو 8330عبد النيب" )ىذه االختبارات، ويتفق مع ذلك " الدراسي وهنايتو، ويعرب عنها ابلدرجات اليت لتصل عليها الطالب يف
 لو أبنو اظتستوى الذي يصل إليو الطالب يف تعلمو حتت ظروف التدريب واظتمارسة اليت تتيحها اظتدرسة، وقدرتو على التعبَت عما تعلمو من

( التحصيل الدراسي 01: 8338دراسية معينة على االختبارات التحصيلية العادية أو اظتقننة اظتعدة عتذا الغرض. وتوجز "اصتابر" ) خربات
 . أبنو مؤشر إلتقان اظتعارف واظتعلومات ويت  اكتسابو عن طريق التدريب على مهارة معينة أو حتصيل ظتقرر ما، ويقدر األداء تقديراً كمياً 

التعريفات السابقة نتكن النظر إذل التحصيل الدراسي على أنو مؤشر ظتستوى الكفاءة الذي يصل إليو الطالب يف النواحي ويف ضوء 
اظتعرفية واظتهارية والوجدانية حتت ظروف اظتمارسة والتدريب اليت تتيحها اظتدرسة، ويُعرب عنو ابلدرجات اليت لتصل عليها الطالب يف 

عادية اليت تعدىا اظتدرسة أو على االختبارات التحصيلية اظتقننة اظتعدة عتذا الغرض.االختبارات التحصيلية ال
 التحصيل الدراسي واالستعداد: 

( بُت التحصيل الدراسي واالستعداد على أساسُت قتا: 03 – 4: 0420نتيز "أبو حطب" )
يرتبط التحصيل آباثر غتموعة مقننة ومقصودة نسبيًا حيث،الفرق بُت التحصيل واالستعداد فرق يف درجة دتاثل اطتربة السابقة  -0

اضتياة  من اطتربات مثل برانمج معُت للتعلي  أو التدريب، بينما يرتبط االستعداد ابآلاثر الًتاكمية طتربات متعددة غَت مقننة وغَت مقصودة يف
 اليومية.
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تقبل، أما اختبارات التحصيل فتفيد يف أغراض التقيي  آلاثرتفيد اختبارات االستعداد يف أغراض التنبؤ ابألداء البلحق يف اظتس -8
 برانمج التعل  أو التدريب وحتدد مكانة الفرد بُت زمبلئو بعد انتهاء الربانمج. 

 وىذا الفرق بُت اختبارات االستعداد واختبارات التحصيل أوضح ما يكون يف حساب صدق كل منهما فالطريقة األكثر استخداماً 
اختبارات االستعدادات ىي الصدق اظترتبط ابحملك، أما يف حالة اختبارات التحصيل فإن الطريقة الغالبة ىي صدق يف حساب صدق 

احملتوى. 
 وكفاءة الذات التحصيلية ادلدركة: ،التحصيل الدراسي

أن تعريف كفاءة تقيي  الفرد لقدرتو على أداء سلوك معُت، أي   Self –Perceived Efficacyيُقصد بكفاءة الذات اظتدركة 
الذات اظتدركة يهت  بتوقعات كفاءة الذات وليس مبهارات الذات اضتقيقية، ومن ىنا نتكن توضيح الفرق بُت التحصيل الدراسي الفعلي 

ل اظتفهوم وكفاءة الذات التحصيلية اظتدركة يف أن التحصيل يتعامل مع األداء الفعلي للفرد كما يقاس مبقاييس التحصيل اظتتنوعة، بينما يتناو 
(.8332الثاين إدراكات الفرد ظتوقفو التحصيلي )عبد الفتاح، 

 العوامل ادلؤثرة يف التحصيل الدراسي: 
اىت  علماء النفس والًتبية من سنوات عديدة ابلتحصيل الدراسي كظاىرة تربوية نفسية مركبة تنطوي على عدد كبَت من اظتتغَتات 

خرى، ويتوقف مستوى التحصيل الذي يصل إليو الطالب على عدة عوامل منها: شأهنا يف ذلك شأن الظواىر النفسية األ
العوامل العقلية: -9

أكدت العديد من الدراسات على وجود عبلقة دالة وموجبة بُت التحصيل الدراسي وغتموعة من العوامل العقلية مثل: الذكاء كما 
، ودراسة "كولوم (Diseth, 2002)، ودراسة "ديسز" (Schaefer & McDermott, 1999)يف دراسة "سكافر ومادرموت" 

، (Watkins & Others, 2007)(، ودراسة "وتكينز وآخرون" (Colom & Flores-Mendoza, 2007)وآخرون" 
، ومثل القدرة العددية والقدرة اظتكانية والقدرة االستداللية والقدرة اللفظية (Deary & Others, 2007)ودراسة "ديري وآخرون" 

أهنا فأتثَتىا على التحصيل الدراسي القدرة اللغوية والقدرة على التفكَت. وعلى الرغ  من أن العوامل العقلية )اظتعرفية( عوامل مهمة يف و 
ليست العوامل الوحيدة اليت يتوقف عليها، فهناك عوامل أخرى غَت معرفية مرتبطة ابلتحصيل الدراسي. 

العوامل الدافعية: -2
وذلك ظتا تلعبو الدوافع من دور ،من الباحثُت بتناول العبلقة بُت التحصيل الدراسي وبعض العوامل الدافعية للطلبة  اىت  عدد كبَت

ابرز يف توجيو نشاط الفرد، وقد أوضحت نتائج معظ  ىذه الدراسات وجود عبلقة بُت التحصيل الدراسي وبعض العوامل الدافعية مثل 
(.8330(، ودراسة "علي" )8338ل" )حب االستطبلع كما يف دراسة "العد

العوامل الشخصية واالجتماعية: -3
( وجود 0441أشارت نتائج العديد من الدراسات إذل ارتباط التحصيل الدراسي بسمات شخصية الطلبة، فيشَت " عبد اظتعطي" )

ء.كراىيتها( وقدرة الشخص على التعل  والتذكر واالستدعا  –عبلقة بُت العواطف )حب اظتادة 
العوامل اجلسمية: -4

( وجود عبلقة بُت التحصيل الدراسي وبعض العوامل 8330(، و" عبد الطيف" )0441بينت نتائج دراسة كل من " عبد اظتعطي" )
اصتسمية كاألمراض العضوية أو اإلعاقات أو مستوى النضج.

عوامل أخرى: -5
لتقق النتيجة اظتطلوبة واظتنتظرة يف التنبؤ ابلتحصيل الدراسي، وذلك لتدخل إن االىتمام ابلطالب )العوامل الذاتية( وحده ال نتكن أن 

( إذل أقتية 8330عوامل أخرى غَت مرتبطة بو وال تقل أقتية عنها يف التأثَت على التحصيل الدراسي، فتشَت دراسة كل من "عبد اللطيف" )
اعبلت اجتماعية ومواد تعليمية وإمكانيات مادية وطرق تدريس. وأشارت وأتثَت البيئة اظتدرسية على اظتوقف التعليمي بكل ما تشملو من تف
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النشاط، و االتزان االنفعارل، و ( إذل وجود عبلقة موجبة بُت حتصيل الطلبة وبعض شتات اظتعل  )التعاون، 8338نتائج دراسة " العدل" )
القدرة و االستدالل، و النظام، و التوافق، و اإلبداع، و اظترونة، و غامرة، اظتو االكتفاء الذايت، و الثقة ابلنفس، و العدل، و اظتوضوعية، و العمل جبدية، و 

الدافعية للعمل(، ووجود عبلقة سالبة بُت حتصيل و االجتماعية، و االنتباه، و اضتماس، و اضتزم، الذكاء، و على تكوين عبلقات مع اآلخرين، 
السيطرة، و اطتضوع، و االتزان االنفعارل، و يف وجهة النظر، االستقبلل و الدفء العاطفي، و الطلبة وبعض شتات شخصية اظتعل  )القلق، 

أتكيد الذات(، ووجود عبلقة سالبة بُت شتة السيطرة لدى اظتعلمات وحتصيل الطلبة، ووجود عبلقة موجبة بُت شتات اظتسئولية، واظتسئولية، 
قة بُت شتات شخصية اظتعل  وحتصيل الطلبة يف اظترحلة االتزان االنفعارل، االجتماعية لدى اظتعلمات وحتصيل الطلبة، واختبلف درجة العبل

( أن الطلبة الذين يتوقع عت  معلموى 8338االبتدائية ابختبلف جنس ومستوى ذكاء اظتعل . كما توصلت أظهرت نتائج دراسة " العدل" )
 اآلخرين يف التحصيل الدراسي.  مستوى عاٍل ال متتلفون عن الطلبة الذين يتوقع عت  مستوى عادي وى  يف نفس قدرة الطلبة

ؽتا سبق يتضح أن التحصيل الدراسي يتأثر ابلعديد من اظتتغَتات العقلية اظتعرفية وغَت اظتعرفية، فدراسة التحصيل الدراسي من اظتنظور 
حصيلي للفرد ال يتوقف على اظتعريف فقط ال يعطينا إال صورة مبسطة وغَت كافية عن طبيعة ىذه الظاىرة الًتبوية اظتركبة ألن اظتستوى الت

تعدد  إمكانياتو وقدراتو العقلية فقط بل يتأثر أيضًا ابلعديد من اظتتغَتات االجتماعية واالقتصادية والدافعية واالنفعالية. وعلى الرغ  من
إذ أن غالبيتها قد اعتمدت  أهنا مازالت غَت كافية لتحديد طبيعة ظاىرة التحصيل الدراسيفث اليت ُأجريت يف ىذا اجملال الدراسات والبحو 

دد أي على حبث العبلقة بُت التحصيل الدراسي والعوامل العقلية اظتعرفية أو العوامل غَت اظتعرفية ودل تقدم تفسَتات ظتضموهنا كما أهنا دل حت
 من تلك اظتتغَتات ذات أتثَت مباشر أو غَت مباشر على التحصيل الدراسي. 

 فروض الدراسة:
 لة إحصائية بُت متوسطي درجات طلبة اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي )بعد ستس شهور( توجد فروق ذات دال

 يف الثقة ابلنفس لدى طلبة اظترحلة الثانوية لصاحل التتبعي.
 .توجد عبلقة دالة وسالبة بُت الثقة ابلنفس والسلوك العدواين لدى طلبة اظترحلة الثانوية 
 الة وموجبة بُت الثقة ابلنفس والتحصيل لدى طلبة اظترحلة الثانوية.توجد عبلقة د 

 إجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة:

. هاوأىداف التجرييب؛ وذلك ظتبلءمتو لطبيعة الدراسةشبو مت استخدام اظتنهج 
 عينة الدراسة:

طالب. وىذه اظتدارس ىي: 033اجملموع من كل مدرسة و  اً الدراسة على ست مدراس يف الكويت بواقع ستسون طالباشتملت عينة 
مدرسة عبد هللا اصتابر الصباح الثانوية بنُت يف منطقة العاصمة التعليمية. .0
 مدرسة العصماء الثانوية بنات يف منطقة العاصمة التعليمية. .1
 مدرسة  قرطبة الثانوية بنات يف منطقة العاصمة التعليمية.  .2
 نطقة العاصمة التعليمية.مدرسة لطيفة الشمارل الثانوية بنات يف م .3
 مدرسة برقان الثانوية بنات  يف منطقة األزتدي التعليمية. .4
 مدرسة رزينة الثانوية بنات يف منطقة الفروانية التعليمية. .5

أدوات الدراسة: 
استبانة الثقة ابلنفس إعداد الباحثة: -9

الثمانية عشر لدى طلبة اظتدارس الداخلة يف مشروع تعزيز  حول: مبادئ الثقة ابلنفس ابستخدام استبانة الثقة ابلنفس الباحثة قامت
ثبلثة أجزاء: من الثقة ابلنفس يف دولة الكويت. واالستبانة مكونة

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية
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اظتطلوبة. اظتتغَتات اظتشاركُت يف اإلجابة عن االستبانة حسب عن أولية معلومات :األول اجلزء
 شتمل اصتزء الثاين على ثبلثة ػتاور ىي:وا .الواقع عن جتيب االستبانة اليت بنود الثاين: اجلزء

 عبارات 2 اإلكتابية احملور األول:
 عبارات 2 : التفكَتاحملور الثاين

 عبارات 1 الواقعية احملور الثالث:
 عبارات 2 التعامل مع اآلخرين احملور الرابع:

 عبارات 2 النظرة اصتديدة لؤلمور حورل احملور اخلامس:
 لزيدة الثقة ابلنفس يف النشء. أسئلة مفتوحة اجلزء الثالث:

 .0-8-0أبدا أتخذ التقديرات: -أحياان-وأمام كل عبارة ثبلثة اختيارات ىي: غالبا
 صدق ادلقياس:

 Sidney(0443مقياس الثقة ابلنفس إعداد شروجر)وذلك من خبلل تطبيق  ،قامت الباحثة حبساب الصدق التبلزمي
shrauger وىي قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى  (3.32ة كمحك، وقد بلغ معامل االرتباط بينهما )على نفس العين تررتة وتعريب دمحم

ؽتا يعد مؤشراً على دتتع اظتقياس بدرجة عالية من الصدق. (3.30داللة )
 :ادلقياس ثبات

من مث ثبات اظتقياس.يوضح اصتدول التارل قي  معامبلت الثبات بطريقة ألفا ألبعاد اظتقياس والذي يتضح منو ارتفاع ىذه القي  و 
 (9جدول)

 معامالت ثبات أبعاد مقياس الثقة ابلنفس بطريقة الفا كرونباخ
معامل ألفاالثقة ابلنفس

3.33اإلجيابية
3.31التفكري
3.32الواقعية

3.32 التعامل مع اآلخرين
3.31 النظرة اجلديدة لألمور

3.40الدرجة الكلية
 (:2002داد مجال الدين )مقياس السلوك العدواين إع -2

عبارة موزعة  01(، والذي يتكون من 8333ابستخدام مقياس السلوك العدواين للمراىقُت إعداد رتال الدين ) الباحثة قامت
ن نع  أو ال أتخذ الدرجة واحد أو صفر، االبدين. وأمام كل عبارة استجابت وقتا العدوان اللفظي والعدوان ،ابلتساوي على بعدي اظتقياس

. وتدل الدرجة اظترتفعة على عدوان 0-8-0ال، حبيث أتخذ الدرجات  –إذل حد ما  –وقامت الباحثة بتعديل ىذه االختيارات إذل نع  
مرتفع والدرجة اظتنخفضة على عدوان منخفض.

 صدق ادلقياس:
د الذي تنتمي لو، وكانت رتيعها قامت معدة اظتقياس حبساب الصدق عن طريق تقدير االرتباط بُت كل عبارة والدرجة الكلية للبع

. ويف الدراسة اضتالية قامت الباحثة حبساب الصدق التبلزمي من خبلل حساب االرتباط بُت 3.32قي  مرتفعة ودالة عند مستوى داللة 
محك، وقد على نفس العينة ك (0442درجات الطبلب على اظتقياس ودرجاهت  على مقياس السلوك العدواين إعداد عبدهللا وأبو عباة )
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ؽتا يعد مؤشراً على دتتع اظتقياس بدرجة عالية من  (3.30وىي قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى داللة ) (3.12بلغ معامل االرتباط بينهما )
الصدق على أفراد العينة اضتالية.

  ادلقياس ثبات
، ويف الدراسة اضتالية بلغت قي 3.33الطريقة  وقد بلغت قيمة الثبات هبذه،كرونباخالثبات بطريقة ألفا  قامت معدة اظتقياس حبساب 

على الًتتيب، وىي قي  مرتفعة. 3.33، و 3.31الثبات بطريقة ألفا للبعدين اللفظي والبدين 
.(8302-8300)نتائج الطلبة يف هناية العام الدراسي  -3

ل الدرجة الكلية صتميع اظتواد.، وذلك من خبل8302-8300نتائج الطلبة يف هناية العام الدراسي  علىاعتمدت الباحثة 
 حدود الدراسة:

سبل تعزيز الثقة و الثقة ابلنفس وإعطاء قيمة الثقة ابلنفس قيمة عددية من خبلل اختبار ومقياس الثقة ابلنفس اظترفق،  احلدود ادلوضوعية:
ف وزيدة التحصيل الدراسي.ابلنفس يف اجملتمع الكوييت  مث اضتلول اظتتاحة لزيدة الثقة وأتكيدىا وربطها بقيمة العن

طلبة مدارس الكويت للمرحلة الثانوية.  احلدود ادلكانية:
(8302-8300الفصل الدراسي الثاين لعام ) احلدود الزمانية:

 األساليب اإلحصائية:
ية ابستخدام الربانمج ودتت اظتعاصتات اإلحصائ ،اختبار "ت" للعينات اظترتبطة، ابإلضافة إذل معامبلت االرتباط لبَتسون مت استخدام

.SPSS (19)اإلحصائي 
 نتائج الدراسة:

الذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات طلبة اجملموعة التجريبية يف القياسُت  أوال: نتائج الفرض األول:
مت استخدم اختبار "ت" لداللة الفروق بُت حيث البعدي والتتبعي ظتقياس الثقة ابلنفس بعد تطبيق اظتشروع لصاحل القياس التتبعي. 

اظتتوسطات اظترتبطة واصتدول التارل يبُت نتائج ذلك.
 (2جدول )

للثقة ابلنفسالتجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي  اجملموعة نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات

الثقة ابلنفس
ادلتوسطالتطبيق

متوسط 
الفروق

ف االحنرا
ادلعياري 
للفروق

حج  التأثَت"ت"

اإلجيابية
14.332.151.66تتبعي

22.43**0.63
12.18بعدي

التفكري
20.961.641.57تتبعي

18.09**0.52
19.32بعدي

الواقعية
16.761.221.75تتبعي

12.07**0.33
15.54بعدي

التعامل مع اآلخرين
20.651.861.47تتبعي

21.92**0.63
18.79بعدي

النظرة اجلديدة لألمور
14.651.171.35تتبعي

15.01**0.43
13.48بعدي

0.83**87.858.543.6837.84تتبعي الدرجة الكلية
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79.31 بعدي
 .3.30** دالة عند مستوى داللة 

( بُت متوسطي درجات طلبة اجملموعة التجريبية يف .0.09مستوى داللة ) عند فرق دال إحصائياً يتضح من اصتدول السابق وجود 
 القياسُت البعدي والتتبعي للثقة ابلنفس؛ وىذه الفروق لصاحل التطبيق التتبعي، حيث إن رتيع قي  )ت( احملسوبة دالة عند مستوى الداللة

كما يوضح الشكل التارل النتائج السابقة. .3.02 كما كانت رتيع قي  حج  التأثَت من النوع القوي فهي اكرب من.(. 0.09)
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بعدي

 (9شكل )
 متوسط درجات عينة الدراسة يف القياسني البعدي والتتبعي

توجد عبلقة دالة وسالبة بُت الثقة ابلنفس والسلوك العدواين لدى طلبة اظترحلة  والذي ينص على " اثنيا: نتائج الفرض الثاين:
اط بَتسون واصتدول التارل يبُت نتائج ذلك.. مت استخدم معامل ارتبالثانوية

 (3جدول )
قيم معامالت االرتباط بني درجات الطلبة يف مقياس الثقة ابلنفس

والسلوك العدواين
الدرجة الكليةالعنف البدينالعنف اللفظي الثقة ابلنفس

**3.21-**3.22-**3.20-اإلجيابية
**3.23-**3.22-**3.22-التفكري
**3.20-**3.24-**3.20-ةالواقعي

**3.13-**3.10-**3.13- التعامل مع اآلخرين
**3.10-**3.23-**3.24- النظرة اجلديدة لألمور

**3.14-**3.21-**3.22- الدرجة الكلية
 .3.30** دالة عند مستوى داللة 

حيث إن رتيع قي  العدواين لدى طلبة اظترحلة الثانوية. يتضح من اصتدول السابق وجود عبلقة دالة وسالبة بُت الثقة ابلنفس والسلوك
.(. 0.09)ر( احملسوبة دالة عند مستوى الداللة )
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 توجد عبلقة دالة وموجبة بُت الثقة ابلنفس والتحصيل لدى طلبة اظترحلة الثانوية. الذي ينص على " اثلثا: نتائج الفرض الثالث:
ول التارل يبُت نتائج ذلك.مت استخدم معامل ارتباط بَتسون واصتدحيث 

 (4جدول )
قيم معامالت االرتباط بني درجات الطلبة يف مقياس الثقة ابلنفس

 والتحصيل الدراسي
الدرجة الكليةالثقة ابلنفس

**3.20اإلجيابية
**3.12التفكري
**3.24الواقعية

**3.28التعامل مع اآلخرين
**3.22النظرة اجلديدة لألمور

**3.18لكليةالدرجة ا
 .3.30** دالة عند مستوى داللة 

حيث إن رتيع قي  )ر( يتضح من اصتدول السابق وجود عبلقة دالة وموجبة بُت الثقة ابلنفس والتحصيل لدى طلبة اظترحلة الثانوية. 
 .(. 0.09احملسوبة دالة عند مستوى الداللة )

الثقة ابلنفس لدى طلبة اظترحلة الثانوية، والذي قام  تنميةقاء اثر للربانمج يف وب مستمراً  إن ىذه النتائج تظهر بوضوح أن ىناك أتثَتاً 
تآلف، على أسس ومبادئ تتيح ألفراد اجملموعة التجريبية التعبَت عن آرائه  وأفكارى  حبرية وصراحة، ؽتا لو أتثَت يف إضفاء جو من اظتودة وال

د على اكتساب قي  تربوية واجتماعية إكتابية تسه  يف تنمية الثقة ابلنفس لديه . إذ أن مثل ىذا اظتناخ الذي يسود تطبيق اظتشروع يساع
ة وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات اليت اىتمت بتمنية الثقة ابلنفس للطلبة يف اظتراحل التعليمية اظتختلفة كدراس

 Stoel et al., 2003)(، 8300؛ 8332؛ 8333ن )يالعنزي وآخر 
الصفات اليت نتتلكها الطلبة وتعزز وابلنسبة لئلجابة عن األسئلة اظتفتوحة دل تتغَت إجاابت الطلبة عن الدراسة السابقة، فقد كانت 

الواقعية مث التفكَت قبل الكبلم واإلنصات مث التفوق الدراسي مث تعامل الوالدين معنا مث التواضع مث الثقة ابلنفس لديه  ىي على الًتتيب 
عن تدخل اظتدرسة يف تعزيز الثقة ابلنفس لدى الطلبة فكانت اإلجاابت أما  .ق والكرم واالكتابية واصترأة واإلنتان ابلقدرات الشخصيةالصد

ن ا والوالدذكر الطلبة شخصيات عامة تتصف ابإلكتابية وأثرت يف حياهت  مثل الرسول ملسو هيلع هللا ىلصكما   %. 02% وال بنسبة 30بنع  بنسبة 
ومشاري العفاسي.وعن التصرف يف حالة الغضب اليت تعًتي  ،ن وبعض الدعاة اإلسبلميُت اظتعاصرين مثل: عايض القرينو لفاء الراشدواطت

 الطلبة أجابوا أبهن  يقومون ابالبتعاد عن الغضب واالستعاذة والبسملة والعزلة واالغتسال وأحياان الصراخ والبكاء والضرب والشت  وىذه
 ...إخل.وكرويً  وثقافياً  ألسئلة اظتفتوحة توحي أبن الطبلب والطالبات على اطبلع بكل ما ىو جديد دينياً ا عناإلجاابت 

وعن العبلقة بُت الثقة ابلنفس والسلوك العدواين فقد بينت نتائج الدراسة أنو مع زيدة الثقة ابلنفس ينخفض السلوك العدواين لدى 
 ذلك قي  معامبلت االرتباط القوية والسالبة بُت الثقة ابلنفس والسلوك العدواين والدرجة الكلية. تالطلبة بشقية اللفظي والبدين، كما بين

ؼتتلفة تنعكس الحقاً على سلوكه  ابلتكرب  وىذا يعٍت أيضا أن الطلبة الذين يعانون نقص الثقة ابلنفس يواجهون مشكبلت كثَتة ومتاعب
ؾتاحات غَتى ، إضافة إذل  وإزعاج اآلخرين، من خبلل اختبلق الفنت واألقاويل والتقليل من والعدوانيةب بواالكتئاوالغطرسة واالنطوائية 

أشياء  ألعمال وبطوالت ينسبوهنا ألنفسه  للفت األنظار إليه ، بل ينسبون إذل أنفسه  االستهتار والكذب، فًتاى  يسردون قصصًا وقتية
ُت من أنفسه  لديه  تقدير ذات مرتفع ألنفسه ، والذي ينعكس بدوره يف قد تكون خاصة بغَتى . وعلى العكس فإن الطلبة الواثق

أماكن عامة أخرى. ةسلوكياهت  اليت تبتعد عن السب والشت  أو الضرب واإلضرار ابظتؤسسة الًتبوية أو أي
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يزداد التحصيل الدراسي لدى وعن العبلقة بُت الثقة ابلنفس والتحصيل الدراسي فقد بينت نتائج الدراسة أنو مع زيدة الثقة ابلنفس 
ذلك قي  معامبلت االرتباط القوية واظتوجبة بُت الثقة ابلنفس والدرجة الكلية لنتائج الطلبة يف هناية العام الدراسي. وىذا  تالطلبة، كما بين

ات صداقة قوية وفعَّالة ومع بطريقة صحيحة، وتكوين عبلق يعٍت أن الثقة ابلنفس من األمور الىت تساعد الطلبة على التواصل مع اآلخرين
 ابلنفس حترر الطالب من التبعية للغَت، وجتعلو حراً  فالثقة .ؽتا يزيد من جانب القدرة على التحصيل الدراسي لدهب  الشخصيات اظتناسبة،

 .النجاح وزيدة التحصيلمن صنع  أفكاره ويستطيع تنظي  وقتو، ؽتا يولد مبدأ االعتماد على النفس، والذى نتكنو يتمكن من ترتيب مستقراً 
فالثقة ابلنفس تعد شتة مهمة من شتات الشخصية لدى مرتفعي الذكاء، فقد انتهت دراسة تَتمان الطولية على عينات مستعرضة من ذوي 

 (.8333الذكاء اظترتفع ابستخراج شتة الثقة ابلنفس كأحد السمات اظتستخرجة من الدراسة التتبعية )العنزي وآخرون، 
وختلق منو شخصية اجتماعية قادرة على اإلنتاج بطريقة مستمرة  ثقة ابلنفس تساعد الطالب على التطور والتقدم لؤلمام،كما أن ال

لتبعية للغَت، وعجزه عن اختاذ القرارات الصائبة، اب ومتواصلة، وىذا كلو على العكس عندما يشعر الطالب بعدم الثقة ابلنفس، من شعور
 الذاتية ، كما تؤدى عدم الثقة ابلنفس إذل احتمالية أن يصاب الطالب وأيضا عدم قدرتو على إحداث التنميةاصترأة على اإلقدام،  وعدم

  .عنو يبتعدونكتعله  بعقدة النقص، واليت جتعلو لتقد على زمبلئو ومن مث ال يندمج معه ، و 
، مع عدم ضبط النفس وفقدان السيطرة على ابالكتئاب لئلصابة ىذا فضبل على انغبلق الطالب على نفسو ابالنعزالية دتهيداً 

اإلكتابية سواء كانت على مستوى  مكروه، وعدم القدرة على اظتقاومة، فيصبح الطالب ضعيفا يف اإلنتاجية من توقع االنفعاالت خوفاً 
 اآلخرين.  التحصيل الدراسي، أو بشأن التعامل مع

اليت توصلت إذل وجود عبلقة دالة وموجبة بُت التحصيل ( 8332ري )ندوتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة العنزي والك
اليت توصلت إذل وجود عبلقة دالة وموجبة بُت الثقة ابلنفس ( 8330الثانوية. ودراسة إلياس ) الدراسي والثقة ابلنفس لدى طبلب اظترحلة

س يف التحصيل الدراسي لصاحل مرتفعي الثقة ابلنفس، والتحصيل الدراسي دتثلت يف الفروق اصتوىرية بُت مرتفعي ومنخفضي الثقة ابلنف
كذلك دراسة  ،  لدى عينة من الطالبات ابظترحلة الثانوية و (Zeigler & Heller, 2000)وىذا ما أكدتو نتائج دراسة "زكتل وىيلر 

 . ;Stoel, et al, 2003, Panigrahi, 2005; Chamundesweri & Vaidharani, 2006)كل من 
اليت توصلت إذل وجود عبلقة دالة وموجبة بُت الثقة ابلنفس والتحصيل ( 8300ئج دراسة العنزي والعنزي )تائج مع نتاكما تتفق الن

الدراسي، حيث يرى الباحثان أن عبلقة الثقة ابلنفس ابلتحصيل الدراسي عبلقة تبادلية يتأثر كل منهما ابآلخر ويؤثر فيو، فاالستقرار 
سي مرتفع، وكلما زاد التحصيل الدراسي للطالب أسه  ذلك يف بناء ثقتو بنفسو.النفسي يًتتب عليو حتصيل درا

التوصيات:
 توصي الباحثة مبا يلي: ةيف ضوء نتائج الدراسة اضتالي

استحداث وحدة خاصة للثقة ابلنفس يف اظتدارس الثانوية أتخذ على عاتقها الكشف عن الطلبة الذين يعانون من ضعف يف  .0
 وذلك للحد من السلوك العدواين وزيدة التحصيل الدراسي. ،مث تنميتها ابستخدام األنشطة اظتعدة عتذا الغرضالثقة ابلنفس ومن 

استخدام األساليب الًتبوية اضتديثة اليت من شأهنا أن تنمي الثقة ابلنفس لدى  اومعلماهتالتأكيد على معلمي اظترحلة الثانوية  .8
 الدراسي واـتفاض سلوكه  العدواين.طلبته  ومن مث تنعكس على مستوى حتصيله  

لتدريبه  على كيفية استخدام األساليب الًتبوية اضتديثة يف تنمية  اومعلماهت عمل دورات تربوية وتدريبية ظتعلمي اظترحلة الثانوية .0
الثقة ابلنفس لدى الطبلب لزيدة مستوى التحصل وخفض السلوك العدواين.

 البحوث ادلقرتحة:
 توصي الباحثة مبا يلي: ةاضتالي الدراسةيت مت التوصل إليها يف يف ضوء النتائج ال

 إجراء دراسات أخرى تتناول الثقة ابلنفس لدى طلبة اظترحلة الثانوية وعبلقتها مبتغَتات أخرى. .0
يف اضتد من السلوك العدواين لدى طلبة اظترحلة الثانوية. ،الثقة ابلنفس لتنميةأثر برانمج تدرييب  .8
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يب لتنمية الثقة ابلنفس يف زيدة مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة اظترحلة الثانوية.أثر برانمج تدري .0
 دراسة الفروق بُت العاديُت واظتتفوقُت دراسيا يف الثقة ابلنفس والسلوك العدواين. .2
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ادلراجع
أوال: ادلراجع العربية:

 صرية. القاىرة: مكتبة األؾتلو اظت القدرات العقلية.(. 0420أبو حطب، فؤاد ) .0
(. ما وراء اظتعرفة وعبلقتها بتوجو اعتدف ومستوى الذكاء والتحصيل الدراسي لدى طبلب اظترحلة 0444أبو ىاش ، السيد دمحم ) .8

 . 801 – 042، 00، جملة كلية الرتبية ابلزقازيقالثانوية العامة، 
 ، اإلسكندرية: درا الفكر اصتامعي.8. طمشكالت الطفل السلوكية وأساليب معاملة الوالدين(. 0441إشتاعيل، أزتد السيد ) .0
التحصيل الدراسي وعالقتو أبسلوب الرتوي/االندفاع، عند مستوايت خمتلفة من القلق والذكاء (. 8338اصتابر، عبلة دمحم ) .2

 ، رسالة ماجستَت، كلية البنات لآلداب والعلوم والًتبية، جامعة عُت مشس. لدى طالبات ادلرحلة الثانوية
 . اإلسكندرية: دار الفكر اصتامعي.مشكالت الطفل النفسية(. 8333بد اظتؤمن )حسُت، دمحم ع .2
(. أبعاد السلوك العدواين لدى األطفال اظتتخلفُت عقليًا من الدرجة البسيطة يف ضوء متغَتي العمر واإلقامة. 0442دبيس، سعيد ) .1

 .022-11(، 0)2، القاىرة: جملة دراسات نفسية
 .جرير مكتبة إصدارات جدة: .بنفسك لثقةا .م( 8331) جيو إم راين، .2
(. اظتعتقدات الدافعية واسًتاتيجيات التنظي  الذايت للتعل  يف عبلقتهما ابلتحصيل الدراسي لدى 8338ردادي، زين بن حسن ) .3

 . 802 -020، ص ص 20، العدد ابلزقازيق جملة كلية الرتبيةتبلميذ مدارس منارات اظتدينة اظتنورة، 
خارجي( والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة  –الثقة ابلنفس وعالقتها مبركز الضبط )داخلي (:8332الرديٍت، أالء ) .4

 كلية اآلداب والعلوم، العراق.  –.رسالة ماجستَت غَت منشورة ، غَت منشورة كلية الًتبية جامعة اظترقب الشهادة العامة بشعبية ادلرقب
 ، القاىرة: دار النشر للجامعات.عريف، اجلزء األول، دراسات وحبوثعلم النفس ادل(. 8330الزيت، فتحي مصطفى ) .03
أثر ممارسة األنشطة الفنية واحلركية على درجة السلوك العدواين لدى عينة (. 8333السديري، عفراء بنت انيف بن عبد العزيز ) .00

 اظتلك سعود. . رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية جامعةمن ادلتخلفني عقلياً ختلفاً بسيطاً 
 .عمان: دار اإلسراءدليلك إىل الثقة ابآلخرينم(. 8332السليمان، ىاين إبراىي  ) .08
 . القاىرة: دار الفكر العريب.ادلشكالت النفسية عند األطفال(. 0442الشربيٍت، زكري ) .00
ض اإلكتئابية. دراسة للتأثَتات جة العبلقة السببية بُت التحصيل الدراسي ومفهوم الذات واألعراذ(. زل8330عبد الفتاح، غريب ) .02

، ) 00، اجمللة ادلصرية للدراسات النفسيةاظتباشرة وغَت اظتباشرة على األعراض اإلكتئابية يف اظترحلة اإلعدادية بدولة اإلمارات العربية، 
04 ،)0 – 33. 
، رسالة ماجستَت غَت قابرالضغوط النفسية وعالقتها ابلتحصيل الدراسي لدى أطفال ادل(. 8330عبد اللطيف ، نوال يسن ) .02

 منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عُت مشس. 
 ، القاىرة: دار الفكر العريب.علم النفس ادلعريف بني النظرية والتطبيق(. 8332عبدالفتاح، فوقية أزتد السيد )  .01
تحصيل الدراسي لدى ادلراىقني من طلبة القلق لدى الوالدين وعالقتو ابلقلق وال(. 0441عبداظتعطي، السعيد عبداطتالق ) .02

 ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، كلية اآلداب، جامعة عُت مشس. ادلرحلة الثانوية
(. فعالية استخدام إسًتاتيجية التعل  التعاوين على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعل  لدى 8330عبداظتقصود، عاطف عبدالعزيز ) .03

 . 804 – 022(، 03،)0كلية الًتبية، جامعة اظتنوفية،   جملة البحوث النفسية والرتبوية،ية، طبلب اظتدرسة الثانوية الزراع
رسالة ماجستَت غَت  أتكيد الذات وعالقتو ابلتحصيل الدراسي لدى طالب ادلرحلة اإلعدادية،(. 0444عبداظتنع ، عفاف دمحم ) .04

 منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عُت مشس. 

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 

(. العبلقات التفاعلية بُت الذكاء االنفعارل والتفكَت االبتكاري والتحصيل الدراسي للطالبات 8330لنيب، ػتسن دمحم أزتد )عبدا .83
 . 011 – 084(، 01، ) 0، كلية الًتبية، جامعة اظتنوفية، جملة البحوث النفسية والرتبويةاصتامعيات السعوديت، 

سبية للذكاء العقلي والذكاء اطتربايت يف التنبؤ ابلتحصيل الدراسي والتوافق النفسي لدى (. القيمة الن8330عجوة، عبدالعال حامد ) .80
 . 18 – 0(، كلية الًتبية، جامعة اظتنوفية، 03، ) 0، جملة البحوث النفسية والرتبويةطبلب كلية الًتبية، 

مسات الشخصية والتحصيل الدراسي لدى  السلوك االجتماعي اإلجيايب وعالقتو بكل من(. 8338العدل، إبراىي  دمحم ػتمود ) .88
 ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، كلية الًتبية، جامعة الزقازيق. طلبة التعليم الثانوية الصناعي مبحافظة الشرقية

فعالية التدريب على الضبط الذايت يف خفض السلوك العدواين لدى عينة من (. 8333العرفج، حنان أزتد عبد الرزتن ) .80
 . رسالة ماجستَت غَت منشورة، الريض: كلية الًتبية، جامعة اظتلك سعود.الصفني اخلامس والسادس اإلبتدائي التلميذات يف

أثر التدريب على اسرتاتيجيات جتهيز ادلعلومات يف التحصيل الدراسي وحتمل الغموض (. 8330علي، وفاء رأفت مصطفى ) .82
رسالة ماجستَت غَت منشورة ، معهد الدراسات الًتبوية، جامعة  ساسي،لدى أطفال الصف اخلامس ابحللقة األوىل من التعليم األ

 القاىرة.
(. الثقة ابلنفس وعبلقتها ابلقدرات اإلبداعية والتحصيل الدراسي لدى طبلب 8300العنزي، صاحل ىادي، العنزي، فريح عويد ) .82

(، 0)03، دراسات عربية يف علم النفسدراسة ارتباطية مقارنة. وطالبات كلية الًتبية األساسية ابعتيئة العامة للتعلي  التطبيقي والتدريب: 
232-280. 
م(.التحصيل الدراسي وعبلقتو ابلثقة ابلنفس لدى طبلب اظترحلة الثانوية  8332العنزي، فريح عويد والكندي،عبد هلل عبد الرزتن) .81

 .42-02(، 8)0. جملة العلوم االجتماعيةوطالباهتا.الكويت.
موقع ملتقى  سيكولوجية االبتكار والتفوق العقلي .( 2000جابر، عيسى عبدهللا، الرجيب، يوسف علي . )العنزي، فريح عويد،  .82
 .العريب لذوي االحتياجات اطتاصة العادل
 . بَتوت: اظتكتب اإلسبلمي.ادلشكالت السلوكية عند األطفال(. 0440الغربة، نبيو ) .83
. اإلسكندرية، اظتكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، الطبعة ةالعدوان واالكتئاب، نظرة تكاملي(. 8330فايد، حسُت ) .84

 األوذل.
أحباث مؤدتر احلوار (. أسباب التعصب الفكري والسلوكي وعبلقة ذلك ابضطراابت الشخصية.  8330القشعان، زتود فهد ) .03

 ديسمرب .-82/00يف الفًتة من  الوطين السعودي مركز ادللك عبد العزيز للحوار الوطين
الثقة ابلنفس وعالقتها ببعض السمات ادلزاجية لدي عينة من اجلاحنني وغري اجلاحنني مبنطقة م("  8332هلل ) حق، الحق عبدال .00

 مكة اظتكرمة: جامعة أم القرى. ".رسالة ماجستَت غَت منشورة.مكة ادلكرمة
تنمية النضج االجتماعي واالجتاه حنو التعلم فاعلية برانمج تعلم بعض ادلهارات ما بعد ادلعرفية يف (. 8332دمحم، سيدة حافظ ) .08

 ، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، معهد الدراسات الًتبوية، جامعة القاىرة.الذايت والتحصيل الدراسي
 القاىرة: مكتبة األؾتلو اظتصرية. .مقياس الثقة ابلنفسم(. 0442دمحم، عادل عبد هلل ) .00
ادلتخلفني  األطفاللتعزيز اإلجيايب واإلقصاء يف خفض السلوك العدواين لدى فاعلية ا(. 0442اظتطرودي، ضيف هللا إبراىي  ) .02

 رسالة ماجستَت غَت منشورة، الريض: كلية الًتبية، جامعة اظتلك سعود. عقلياً.
 القاىرة: اعتيئة اظتصرية للكتاب. اإلنسان وقضاايه النفسية واالجتماعية.(. 0440اظتغريب، سعد ) .02
الثقة ابلنفس وبعض مسات الشخصية لدى عينة من الطالبات ادلتفوقات دراسيًا و العادايت يف "م(  8332الوشلي، وداد ) .01

 )رسالة ماجستَت غَت منشورة(. مكة اظتكرمة: جامعة أم القرى. ادلرحلة الثانوية مبدينة مكة ادلكرمة".
 صتزء الثاين. القاىرة: مكتبة االؾتلو اظتصرية.، اادلكوانت النفسية للتفوق الدراسي، يف الدافعية واالجناز(. 8330الياس، فوزي ) .02
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