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_ هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر فعالية برنامج تدريبي معرفي إرشادي لزيادة تقدير الذات لدى تالميذ التعليم الثانوي من  امللخص

حسن وية ال ذوي القصور املعرفي في عملية التعلم. وقد طبق هذا البحث على عينة من تالميذ السنتين األولى والثانية ملستوى التعليم الثانوي، بثان

( تلميذا وتلميذة، قسمت إلى مجموعتين: طبق مع إحداهما البرنامج التدريبي املقترح، وتمثل  32الثاني بالريصاني جنوب شرق املغرب، وقوامها )

مثل املجموعة ( تلميذا وتلميذة، ومع املجموعة الثانية تم االكتفاء بمكونات املنهاج الرسمي املقرر، وت16املجموعة التجريبية التي بلغ قوامها )

( تلميذا وتلميذة. وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة بين متوسطات املجموعتين لصالح املجموعة التجريبية  16الضابطة التي بلغ قوامها )

من برامج الدورات  التي اتبعت البرنامج التدريبي املعتمد. ومن بين أهم التوصيات في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج؛ إدراج هذا البرنامج ض

 لدراسة الحالية.التدريبية الخاصة ببرامج الدعم التربوي، وبرامج التهيؤ إلجراء االمتحانات النهائية؛ ملا له من أثر إيجابي في تنمية املهارات قيد ا

 تقدير الذات. ،التعلم ،القصور املعرفي ،: البرنامج التدريبيالكلمات املفتاحية
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يبي معرفي إرشادي يستند إلى التعلم بالنموذج في تنمية تقدير الذات أثر برنامج تدر 

 لدى تالميذ التعليم الثانوي من ذوي القصور املعرفي في تعلم املفاهيم الفلسفية
 املقدمة  .1

معلومات لصفات تكوين فرض ي مجرد، يستدل مفهوم الذات عبارة عن       

على وجوده من خالل مختلف صور األداء السلوكي، بينما تقدير الذات يعد 

 أو 
ً
 موضوعيا

ً
بمثابة تقييم لهذه الصفات، كما أن مفهوم الذات يتضمن فهما

 للذات، وفي املقابل ينبني تقدير الذات على فهم انفعالي لها؛ يعكس 
ً
معرفيا

[؛ وقد الحظ الباحث في الكثير من 1والثقة بالنفس ]حالة التوافق 

الوضعيات التعليمية، وجود تأثير متبادل بين حالة القصور املعرفي في 

التعلم؛ ومستوى درجة التحصيل الدراس ي؛ في عالقتهما بمستوى تقدير 

الذات؛ لدى كثير من التالميذ، حيث الشعور بحالة العجز والقصور قد يؤثر 

 في موقف
ً
املتعلم من إنجاز املهام املطلوبة منه، ولقلة الدراسات حول  سلبا

العالقة بين املتغيرين في حدود اطالع الباحث، فقد تم االهتمام بهذا 

املوضوع؛ وجدير بالذكر أن االهتمام بمفهوم تقدير الذات لدى الباحثين 

 والعلماء، تزايد منذ أواخر خمسينيات القرن املاض ي، بعد أن مهدت لظهوره 

عدة مفاهيم ومسميات أخرى، ومنها: مفهوم الذات الواقعية، الذي يخص 

إدراك الفرد لذاته كما هي في وضعها الواقعي، ومفهوم الذات املثالية، الذي 

يتعلق بالصورة النموذجية أو املثالية، التي يرغب الفرد في أن يكون على 

ن الفرق بين شاكلتها، إلى جانب مفهوم تقبل الذات، وقد وضع للتعبير ع

إدراك الذات الواقعية، وتصور تلك الذات املثالية أو النموذجية املتطلع 

إليها، فيما خص مفهوم تقدير الذات، للتعبير عن مدى تقبل الفرد لذاته 

ودرجة ثقته في نفسه؛ بناًء على تقييم إيجابي لها؛ يجعله يقدر إمكاناته 

؛ وتأدية مختلف األدوار إلى وكفاءاته؛ ويشعر بالقدرة على تحمل املسئولية

[. حيث كل فرد يمتلك القدرة على إمكان معرفة ذاته؛ بما 2جانب اآلخرين ]

يليق بمكانتها وقيمتها؛ إن هو انطلق من نظرة إيجابية لنفسه، أما إن قلل من 

شأن ذاته، أو بالغ في تقدير إمكاناته وكفاءاته؛ فقد يجعله ذلك يزدري 

ا تستحق. لذلك؛ تفترض الكثير من الدراسات نفسه، أو يعطيها أكثر مم

واألبحاث إمكان الزيادة من تقدير الذات لدى األفراد، بالشكل املتوازن 

واملطلوب؛ إلمكان استثارة مختلف القوى والدوافع في اتجاه السعي لتحقيق 

 [. 3كثير من األهداف والغايات ]

 مشكلة الدراسة  .2

علم فهو يحتاج إلى أن يعرف كيف يمكن أن بقدر ما يحتاج اإلنسان إلى الت     

يتعلم? وفي هذا السياق بدأت تحل عدة أفكار وأبحاث ودراسات منذ القرن 

السابع عشر امليالدي، محل األفكار والطرق التقليدية القديمة في التعلم، 

كاالستناد إلى الخبرة السابقة، أو التلقين، وحتى العقاب بهدف الوصول إلى 

وب. وقد كان الهدف وما زال دائما، هو الوصول إلى املبادئ املستوى املطل

واألساليب والنظريات؛ التي من شأنها أن تساعد على إمكان تحقيق التعلم 

األفضل في مختلف املواقف التعليمية لدى الفرد. غير أن الكثير من 

الخالفات ظهرت فيما بين علماء النفس حول كيفية تفسير ما يطرأ في كل  

لمي، فإذ اختزل علماء النفس السلوكي طبيعة ذلك املوقف إلى  موقف تع

(، اعتبره علماء النفس املعرفي S-Rالعالقة التالزمية بين املثير واالستجابة )

(، S-Sبمثابة نتاج للعالقة التفاعلية بين املثيرات في ارتباطها بذات املتعلم )

داث متتالية حيث التعلم ينتج عن ميول مكتسبة لدى املتعلم لتوقع أح 

[؛ ومن املعروف أن موقف املتعلم في مرحلة 4عندما يظهر مثير معين ]

التعليم الثانوي، يتأثر بعوامل مختلفة؛ من بينها مشاعر اإلحباط والفشل، 

التي قد تؤدي إلى تقدير سلبي للذات، وبالتالي ازدياد حالة الضغوط والقلق 

ه الباحث على حاالت [. ومما الحظ5وتدني مستوى التحصيل الدراس ي ]

متعددة من تالميذ التعليم الثانوي، ضعف الدافعية إلى اإلنجاز؛ وبالتالي  

امليل إلى حالة االنسحاب واالنزواء واإلكثار من الغياب وهدر الحصص 

الدراسية، وتؤكد معدالتهم التراكمية الدورية والسنوية، تدني مستوى 

ذوي التخلف العقلي، أو التحصيل الدراس ي لديهم، وهم ليسوا من بين 

الوضعيات الصعبة، وإنما من ذوي حالة الشعور بالعجز والقصور عن أداء 

مختلف األنشطة التربوية، املطلوبة في التعلم، كتلك التي تخص تعلم آليات 

التفكير الفلسفي مثال. وتؤكد نظرية التعلم االجتماعي في علم النفس اليوم، 

ردية في التعلم، ال تعود بالضرورة إلى فروق أن الكثير من حاالت الفروق الف

في مستويات الذكاء، وإنما تعود ملستوى الدافعية لإلنجاز، ومدى قدرة الفرد 

على تجاوز حالة الشعور بالعجز والقصور، التي يكون من نتائجها تدني 

 مستوى التحصيل الدراس ي. 

ط بين حالة فقد أوضحت الكثير من الدراسات واألبحاث وجود ارتبا       

القصور في املهارات االجتماعية والعديد من االضطرابات الوجدانية 

وخصوصا االكتئاب واليأس والشعور بالوحدة النفسية والعجز، وبالتالي 

تدني مستوى التحصيل، لذلك أكدت على أهمية تصميم برامج خاصة؛ 

دة من ثقة لتنمية مختلف املهارات االجتماعية والتدريب عليها، إلمكان الزيا

الشخص بنفسه؛ ومن تقديره لها؛ بغرض الرفع من قوة الدافعية والكفاءة 

باعتبارها إحدى سمات التعلم املنظم ذاتيا، وتتأثر  Self-Efficacyالذاتية، 

بالتفاعل بين مختلف العوامل؛ الشخصية والبيئية والسلوكية، على نحو ما 

[. إذ 6جتماعية املعرفية ]أوضح ألبيرت باندورا ضمن ما يعرف بالنظرية اال 

تؤثر الكفاءة الذاتية في الجهد الذي يبذله املتعلم؛ وتجعله على استعداد 

دائم الختبار طرق جديدة قد توافق الحتياجاته في االنجاز؛ كما تجعله ذو 

قدرة عالية على التخطيط والتنظيم، وفي هذا السياق، كان من بين الباحثين 

جود هذه العالقة بين الكفاءة الذاتية والدافعية األوائل الذين كشفوا عن و 

، Thomas، وتوماس Adems، وآدمز Leckyإلى اإلنجاز األكاديمي، ليكي 

، وألسن Kiferوكيفر  Williamsووليامز  Trowbrigeوتروبرج  Felkerوفيلكر 

، كون مفهوم تقدير الذات لدى الفرد، ذو Olsen & Brookoverوبروكفر 

[، كما 7الفرد على التعلم والتحصيل األكاديمي الجيد ] عالقة بمدى قدرة 

أكدت دراسة ميكائيل إيدز، وجود عالقة للكفاءة الذاتية بأنشطة مختلفة 

كاألداء في الرياضيات، ومستوى تقدير الذات، والقدرة على تحديد األهداف 

[. غير أن القصور في أداء تلك املهام يعد بمثابة مشكلة شائعة 8وتحقيقها ]

دى كثير من املتعلمين، ويظهر من خالل تدني مستوى التحصيل الدراس ي، ل

كما تؤشر له الجوانب االنفعالية لدى املتعلم، ومنها: الشعور بالعجز والقلق 

وعدم القدرة على استثمار مختلف الفرص في العمل إلمكان تحقيق 
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جعة األهداف، بتجنبها أو تأجيلها املتكرر ألوقات الحقة، كتأجيل املرا

 [. 9لالمتحان، وإرجاء الواجبات األسبوعية ]

وما دام أن الدافعية لإلنجاز وزيادة الكفاءة الذاتية؛ ترتبط بفكرة الفرد       

عن ذاته، ومدى تقييمه اإليجابي لها، في عالقة ذلك بالعوامل البيئية 

واالجتماعية، فمعناه: أن إمكانية تحقيق الذات، وتجاوز سلبيات حاالت 

إمكان الزيادة العجز والقصور، قد تكون بالرفع من تقدير الذات؛ وبالتالي 

من الدافعية لالنجاز وتحسين مستوى التحصيل الدراس ي، على نحو ما تفيد 

نظريات التعلم باملالحظة مثال؛ التي أوضحت بأن مالحظة عمل النموذج قد 

تثير دوافع االقتداء به، كما تزيد من ثقة الفرد بنفسه، الش يء الذي قد يزيد 

هذا املنطلق، باإلمكان طرح  [؛ ومن10.11من تقديره اإليجابي لنفسه ]

التساؤل اإلشكالي التالي: هل للرفع من تقدير الذات بواسطة النموذج أثر على 

مستوى التحصيل الدراس ي لدى املتعلمين من ذوي القصور املعرفي، 

 بمستوى التعليم الثانوي? 

 أسئلة الدراسة  .أ

 البحث في األسئلة اآلتية: يمكن إيجاز مشكلة 

ما مدى فعالية البرنامج العالجي املعرفي اإلرشادي قيد الدراسة الحالية، في  -

تنمية بعض مهارات تقدير الذات لدى عينة من تالميذ التعليم الثانوي ذوي 

 حالة القصور املعرفي في عملية التعلم?

دراس ي لدى تالميذ هل للرفع من تقدير الذات، أثر على مستوى التحصيل ال -

 التعليم الثانوي، من ذوي القصور في عملية التعلم?

 فروض الدراسة  .ب

 هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى صحة الفرضيات التالية:

توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين تقدير الذات والرفع من مستوى  -

ذوي القصور املعرفي في  التحصيل الدراس ي، لدى تالميذ التعليم الثانوي من

تعلم آليات التفكير الفلسفي بعد تطبيق البرنامج التدريبي املقترح في البحث 

 الحالي. 

يوجد فرق دال إحصائيا بين التالميذ من ذوي تقدير الذات املتدني وذوي  -

تقدير الذات العالي من حيث التحصيل الدراس ي لدى ذوي القصور املعرفي في 

 البعدي ألفراد املجموعة التجريبية. التعلم بعد القياس

 أهداف الدراسة  .ج

 هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على ما يلي: 

التعرف على مدى فعالية العالج املعرفي اإلرشادي في تنمية بعض مهارات  -

 تقدير الذات لدى عينة من تالميذ التعليم الثانوي بعد تطبيقه.

من تقدير الذات، على مستوى التحصيل  التعرف على مدى وجود أثر للرفع -

الدراس ي لدى عينة من تالميذ التعليم الثانوي، من ذوي القصور املعرفي في 

 عملية التعلم.

 د. أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية املوضوع الذي تتصدى له، حيث إنها  

تسعى لدراسة مدى فعالية العالج املعرفي اإلرشادي، في تنمية بعض مهارات 

تقدير الذات لدى تالميذ التعليم الثانوي، من ذوي حالة القصور املعرفي في 

 نظري وآخر عملي:  تعلم املفاهيم الفلسفية، وهي أهمية ذات بعدين، واحد

 للدراسة الحالية أهمية نظرية تتمثل فيما يلي:  :األهمية النظرية -

اختيار طريقة ميتشنبوم وإليس في العالج املعرفي اإلرشادي، التي تقوم على  •

أساس إقناع الفرد، أن أفكاره السلبية وعباراته الذاتية الخاطئة؛ هي التي 

ير الذات وازدياد مشاعر العجز تحدث ردود الفعل الدالة على سوء تقد

 والقصور.

أهمية املرحلة العمرية التي تتعرض لها الدراسة، وهي مرحلة تتميز بمواجهة  •

الكثير من الضغوط واالضطرابات النفسية، كالشعور بضعف الفعالية 

 الذاتية والعجز والقصور، وبالتالي تدني مستوى التحصيل الدراس ي.

ن الدراسات التي من شأنها أن تساعد في تحسين اإلسهام في توفير مزيد م •

 مهارات تقدير الذات لدى املتعلمين.

 األهمية التطبيقية -

• إعداد برنامج عالجي معرفي إرشادي لتنمية بعض مهارات تقدير الذات لدى 

عينة من تالميذ التعليم الثانوي الذين يعانون حالة العجز والقصور، إلمكان 

 االستفادة منه.

انية استخدام البرنامج العالجي املقترح في العديد من األغراض البحثية • إمك

 والتطبيقية على عينات مختلفة، وفي تخصصات مختلفة أيضا.

 ه. حدود الدراسة 

تقتصر الدراسة الحالية على تالميذ ثانوية الحسن الثاني بالريصاني، خالل  

 .  2018 -2017الطور الثاني من السنة الدراسية 

 لحات الدراسةو. مصط

من بين املفاهيم املعتمدة في الدراسة البحثية الحالية مفهومي البرنامج 

 التدريبي وتقدير الذات، ويمكن التعريف بهما ضمن السياق التالي:

 مفهوم البرنامج التدريبي  •

عبارة عن مخطط مقصود ومنظم من الخبرات والتعليمات املصممة  هو      

بطريقة متكاملة ومتتابعة؛ ملساعدة املتدرب على مدى جلسات؛ لتحقيق 

هدف محدد، كإحداث تغيير في االتجاهات، أو تنمية معارف ومهارات 

 [. 12ومواقف معينة؛ لتأدية أدوار ما بفاعلية ]

 مج التدريبي التعريف اإلجرائي ملفهوم البرنا -

يتمثل في مجموعة من اإلجراءات والتقنيات املعرفية والسلوكية التي       

تساعد املتدربين من ذوي القصور املعرفي في التعلم؛ على رفع مستوى تقدير 

الذات لديهم، مع دافعية املحافظة عليه، وتقاس فاعليته بواسطة مقياس 

 تقدير الذات املعتمد في الدراسة الحالية.

 مفهوم تقدير الذات  •

يشير التعريف اللغوي لكلمة تقدير إلى معنى القيمة، املرادفة للعبارة       

وتعني  estimateالتي تحولت إلى الكلمة اإلنجليزية  aestimareالالتينية 

التقدير، الذي ينطوي على ما يفيد إعطاء قيمة أو أهمية لش يء ما، ثم 

التقدير، ثم صارت مصطلحا مركبا التي تفيد  esteemاشتقت منها كلمة 

self-esteem  يعرف بتقدير الذات، الذي يمنح للشخص قيمة ذاتية إيجابية؛

تتمثل في تقبله لذاته، وفي تفكيره وتعامله مع اآلخرين بكيفية إيجابية تسهم 

 في تحقيق الكفاءة الذاتية املتطلبة في مختلف مواقف 

 [. 13حياته ]

 بعض الباحثينتعريف تقدير الذات حسب  -

يرى سنج في كتابه تعزيز الجودة الشخصية بأن تقدير الذات يمثل تقييم      

الشخص لذاته بطريقة إيجابية أو سلبية؛ إذ يشعر املرء عموما بكفاءته 

وقيمته الذاتية، ويضيف بأن تقدير الذات هو محصلة للكفاءة الذاتية؛ 

تطيع أن يتكيف مع باعتبارها تعني الثقة بالنفس؛ والشعور بأنه يس

 التحديات األساسية في الحياة. 
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(، إلى أن تقدير الذات يقترن بتقييم 1967فقد أشار كوبر سميث عام )     

الفرد لنفسه وبنفسه؛ ولذا تنبني على أساسه اتجاهاته نحو ذاته؛ سواء 

أكانت إيجابية أم سلبية، كما يؤشر ملدى اعتقاده بأنه يمتلك القدرة  

اتية الضرورية إلمكان تحقيق النجاح، وعليه؛ فإن تقدير الذات والكفاءة الذ

 [.13يخص في جانب كبير منه، حكم الفرد على مستوى كفاءاته الشخصية ]

 التعريف اإلجرائي ملفهوم تقدير الذات -

يمثل تقدير الذات في سياق الدراسة الحالية، الدرجة الكلية التي يحصل  

 ر الذات.عليها التلميذ، على مقياس تقدي

 . اإلطار النظري 3

لتقدير الذات أهمية كبيرة في نظريات الشخصية، ملا له من تأثيرات      

واضحة على مختلف سلوكيات الفرد؛ الرتباطه بخبراته االجتماعية ومشاعره 

وتصوراته الذاتية، فقد أكدت أبحاث مارجريت ميد مثال، بأن إحساس الفرد 

الذي ال بذاته يتأثر بنظرة اآلخرين له، كما توصل هورتيز إلى أن الشخص 

، كما أن مفهوم 
ً
يالقي اإلقبال من اآلخرين؛ يكون تقديره لنفسه منخفضا

تقدير الذات له صلة بالحاجات األساسية لإلنسان، على نحو ما أوضحت 

، الذي وضع الحاجة إلى تقدير الذات في طليعة سلم Maslowأبحاث ماسلو 

د تحدد نوعية الحاجات، لذلك؛ فإن الطريقة التي يدرك بها الفرد ذاته؛ ق

شخصيته؛ حيث فكرته ونظرته إلى نفسه، هي أساس تحديد أهم معالم 

[؛ وعليه فإن عدم إدراك الشخص لحقيقة ذاته، وعدم 15شخصيته ]

، فإما أن يعطيها 
ً
 قد يكون خاطئا

ً
معرفته بقدراته؛ يجعله يقيم ذاته تقييما

ن قيمتها فيحط أكثر مما تستحق؛ فيثقل كاهلها، وإما أن يزدري ذاته ويقلل م

من قدر ذاته؛ وهو ما قد يؤثر على مختلف مواقف حياته، بمدى ذلك 

التقدير ومستواه. لذلك فتقدير الذات ال يعطى برمته منذ البداية، بل هو 

 للتجارب، وطبيعة ردود الفعل في شتى املواقف، في كل  
ً
كسب؛ يكتسب تبعا

قة؛ املمكن العرض مرحلة من مراحل الحياة؛ ومنها تلك تخص فترة املراه

ألهم متغيراتها في عالقتها بمفهوم تقدير الذات، وذلك من خالل فقرات 

السياق النظري التالي، لصلتها باملرحلة العمرية ملتعلمي صفوف التعليم 

 [. 16الثانوي ]

 عالقة تقدير الذات بمرحلة املراهقة  -

لتي تطرأ على تتميز مرحلة املراهقة بمجموعة من التغيرات والتحوالت ا     

الفرد؛ باعتبار ما تمثله؛ من خروج وتجاوز لكثير من مميزات زمن الطفولة؛ 

بكل ما يقوم عليه من أشكال محاكاة وتقمص لسمات وقيم اآلخرين في 

تشكيل ذات الفرد، إذ الشخص في مرحلة املراهقة، ال يكتفي بما كان من ذي 

اجتماعي أكبر؛  قبل؛ وإنما يبحث عن أسس اندماج جديد، وعلى نطاق

بتوسيع دائرة معارفه مع اآلخرين، ومحاولة إثبات شخصيته املستقلة، غير 

أن ذلك التحول قد يضعه أمام أزمة هوية؛ بفعل التبديالت والتغييرات 

العميقة التي تحدث؛ إن على مستوى الشعور بالذات، أو على مستوى 

بأزمة تكاد تفقده الجوانب الجسمية، ألن تلك التغيرات قد تصيب املراهق 

[، أزمة يعود جوهرها إلى الخلل الذي يصيب بناء 17التعرف على نفسه ] 

الشخصية نتيجة البلوغ وما يصاحبه من تحوالت؛ قد تلقي بآثارها على 

مستوى تقدير الفرد لذاته، ومدى رضاه عن هذه الهوية الجديدة؛ إذ من 

لذات بمساعدة خالل هذه التحوالت يشعر الفرد بالحاجة إلى تقدير ا

اآلخرين، حيث بينت بعض األبحاث مثال، بأن الذات اجتماعية إلى حد كبير 

في أصولها ومحتواها، وأن الوعي بالوجود الذاتي يكون بمثابة نتاج مباشر 

 [. 18ملدى إدراك الذات من خالل وساطة الغير ]

في انطالقا مما سبق يمكن القول بأن تقدير الذات له دور كبير ومهم      

استمرارية النمو، إذ هو يكون بمثابة مؤشر على مدى اتزان الشخصية 

ونضجها، فيما االضطراب وتدني مستوى تقدير الذات؛ قد يعود إلى القلق 

وعدم النضج االنفعالي والوجداني؛ وهو ما قد يفض ي إلى االضطراب وسوء 

في  التوافق مع الواقع املعايش؛ وبالتالي الشعور بحالة الضعف والعجز

مواجهة مختلف املواقف، الش يء الذي قد يجعل الفرد يميل إلى العزلة 

واالنطواء وازدراء الذات؛ ألسباب متعددة، يمكن إيجاز البعض منها من خالل 

 الفقرة التالية: 

 أسباب تقدير الذات املنخفض  -

من بين أسباب تقدير الذات املنخفض حسب بعض الباحثين، النظرة       

قبل اآلخرين، كاآلباء واملعلمين وغيرهم، وكذا تعليق آمال  الدونية من

وطموحات فوق طاقة الفرد، مما يشعره بالفشل واإلحباط، إضافة إلى 

الشعور بتفاهة الذات؛ لضعف احترام اآلخرين له، وهو ما يولد لديه الشعور 

[. كما أن الفرد قد يشعر بتقدير منخفض لذاته 19باالغتراب وعدم االنتماء ]

بفعل التناقض في أفكاره وأقواله وعدم الثقة في نفسه، إلى جانب ضعف 

التواصل مع اآلخرين؛ مما يجعله يميل إلى االنزواء، بفعل الشعور بحالة 

الشك واالرتياب من اآلخرين؛ وبالتالي فقدان القدرة على االختيار، هذا إلى  

بالدونية وتفاهة  [، مما يشعره20جانب التأثر بأحكام اآلخرين وانتقاداتهم ]

الذات، وبالتالي يقلل من قدرته على املبادرة واالنجاز، أو اتخاذ القرارات، 

لذلك؛ فقد يعاني الشخص من الصعوبات على مستوى التوافق والتفاعل مع 

[. لكن، وفي مقابل كل 21اآلخرين؛ كما قد يزيد تدني تقدير الذات لديه ]

شأنها أن تسهم في الرفع من تقدير ذلك؛ قد تتوافر عدة عوامل وأسباب؛ من 

الذات لدى الفرد في مرحلة املراهقة؛ يمكن التعريف بأهمها من خالل 

 السياق التالي:

 أسباب تقدير الذات املرتفع  -

من بين أسباب تقدير الذات املرتفع، التدعيم اإليجابي من قبل اآلخرين،       

يف بقيمة اإلنجاز، إلى جانب بإظهار مشاعر الرضا واملدح والثناء، وكذا التعر 

تعزيز الشعور باالنتماء، كما يعزي روزنبيرغ تقدير الذات املرتفع إلى مجموعة 

من العوامل التي تساعد على نموه وتطوره، ومنها؛ احترام الشخص لذاته، 

سواء بمقاييس املعايير املطلوبة اجتماعيا أو بدونها، هذا إلى جانب إبداء 

والثقة بالنفس؛ التي تكسب الفرد القدرة على  مشاعر التسامح والرضا

االنجاز واتخاذ القرارات، ومما يميز ذوي التقدير املرتفع للذات، أنهم أقل 

 بانتقادات اآلخرين وأحكامهم أو نظراتهم، إذ تكون لديهم القدرة على 
ً
تأثرا

املقاومة وتحدى الصعاب، لذلك؛ تكون لديهم القدرة أكثر من غيرهم على 

 ملسئولية، وبذل الجهد أكثر في اتجاه تحمل ا

 [.22إمكان النجاح، وتحقيق األهداف ]

 مفهوم القصور املعرفي •

يراد بالقصور املعرفي لدى املتعلم، العجز والضعف في إتقان مجموعة من  

الخبرات؛ بالشكل الذي يؤدي إلى عدم تحقيق املستوى املطلوب لإلنجاز 

وتحقيق األهداف املفترض إمكان بلوغها، وفقا لقدرات املتعلم وإمكاناته، كما 

لوبة في أداء مختلف قد يتجلى القصور في عدم القدرة على إتقان املهارات املط

األعمال، هذا إلى جانب امليل لتأجيل كثير من األعمال ألوقات الحقة؛ بفعل 
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حالة الشعور بالعجز واالضطراب، حيث يكون امليل إلى التأجيل بمثابة 

طريقة من طرق املقاومة، لتجنب القيام بعمل ما يرى الفرد أنه مقلق أو غير 

 [.23ممتع ]

 ث املفسرة ملفهوم تقدير الذات، وبيان آثاره.أهم النظريات واألبحا •

بعد التعريف بأهم معالم مرحلة املراهقة، وكثير من األسباب والعوامل التي  

قد تخفض أو ترفع من تقدير الذات لدى الفرد، يمكن العرض ألهم األدبيات 

املتعلقة بتفسير مفهوم تقدير الذات، وكذا األبحاث التي توضح مدى آثاره في 

ة التحصيل الدراس ي، هذا إلى جانب تلك التي تفسر طبيعة التعلم عملي

القائم على مالحظة النموذج، واألبحاث املبينة آلثاره على مستوى الدافعية 

 والكفاءة الذاتية. 

 أهم النظريات املفسرة ملفهوم تقدير الذات. -أ

اهتمت عدة نظريات بتفسير مفهوم تقدير الذات وبيان أسسه وخصائصه  

املميزة له؛ ولكيفية تأثيره على مختلف سمات الشخصية، وألجل إيضاح ذلك 

 يمكن العرض لبعض من تلك النظريات على الشكل التالي: 

 نظرية كوبر سميث  •

راساته استخلص "كوبر سميث، نظريته لتفسير تقدير الذات من خالل د    

املتعلقة بأطفال ما قبل مرحلة التعليم الثانوي، حيث كشف عن أهم 

العوامل التي تؤثر في طبيعة مفهوم تقدير الذات، بما في ذلك تقييم الفرد 

لذاته، في عالقاته باستجاباته وردود أفعاله العقلية واالنفعالية والوجدانية، 

د تقديره لذاته في شكل التي يبديها في مختلف املواقف، وعلى ضوئها يتحد

حكم يصدره حول نفسه، وهو حكم يتمايز بشكلين تعبيريين، وهما: التعبير 

الذاتي، ويتمثل في إدراك الفرد لذاته ووصفه لها، والتعبير السلوكي؛ ويخص 

مختلف األساليب السلوكية، التي تؤشر إلى مدى تقديره لذاته، وتقبل 

 [.24ه ]مختلف املالحظات الخارجية املتعلقة ب

 نظرية ماسلو •

( في تحديده ملفهوم تقدير الذات، من 1970انطلق أبراهام ماسلو سنة )     

( التي حدد من خاللها Hierarchy of Needsنظرية تراتبيات الحاجات )

سلسلة متدرجة من الحاجة اإلنسانية، مشيرا إلى أن األفراد يشبعون حاجتهم 

ضرورات الجسمية قبل النفسية، وفقا لنظام طبيعي يعطي األولوية لل

كالطعام والنوم والشراب واألمن، وبعدها الحاجات النفسية واالجتماعية، 

كالحاجة للعطف والصداقة واالنتماء، وتقدير الذات، كما أكد ماسلو أن 

الشعور بالثقة ونيل التقدير واالحترام من اآلخرين، يجعل الفرد يحس 

ته وقدرته على اإلنجاز وتحقيق األهداف بقيمته ومكانته، فتزيد بذلك دافعي

[25 .] 

 نظرية روزنبرج •

أسهم روزنبرغ في إرساء دعائم أولى النظريات الخاصة بإمكان تفسير مفهوم      

تقدير الذات، بالبحث في طبيعة العالقة الترابطية بين سلوكيات الفرد 

ر بها، إن ومستوى تقييمه لذاته، بالقياس إلى مختلف العوامل التي قد يتأث

على املستوى االقتصادي أو االجتماعي، أو ما يخص ظروف التنشئة 

( ميز روزنبرغ في هذا املجال بين ثالث 1979) االجتماعية. وخالل عام

 مستويات للذات، صنفها كالتالي:

 الذات الحالية: وهي املعايشة كما يدركها الفرد وينفعل بها هو نفسه بنفسه. -

 ي التي يتطلع الفرد ألن يكونها، أو يجب أن يكون عليها. الذات املرغوبة: وه -

الذات املقدمة: وهي الذات التي يعمل الفرد ألن يظهر بها أو يبديها لآلخرين،  -

ومما حاول روزنبرغ أن يؤكد عليه، القول بأن الفرد ال يستطيع أن يحدد قيمة 

ار تقدير الذات ذاته، إال من خالل عالقته باآلخرين، كما باإلضافة إلى اعتب

بمثابة اتجاه للفرد نحو نفسه، يتعامل معه، ويكون نحوه اتجاها ما؛ يحدد 

موقفه من ذاته، وهو اتجاه يختلف عن اتجاهاته التي يكونها عن باقي 

 [. 26املواضيع ]

 نظرية زيلر •

( كانت أقل شهرة من سابقاتها، إال أنها Zilleبالرغم من أن نظرية زيلر)     

كشف عن البعد االجتماعي في عملية بناء مفهوم تقدير الذات، استطاعت ال

حيث كل تقييم لها ينبني على معايير اجتماعية، وإن كان الفرد هو نفسه 

الذي يقوم بعملية التقويم، متوسطا بين ذاته ومجال الواقع، وتبعا لذلك 

فإن يتغير تقدير الشخص لذاته؛ تبعا للمتغيرات والتوقعات املتعلقة 

 [.27يات الواقع املعايش ] بمعط

 نظرية الذات عند روجرز  •

قامت نظرية روجرز على أساس القول بأن الذات هي جوهر الشخصية؛      

باالستناد مفاهيم عدد من النظريات، في علم األحياء، وعلم النفس 

االجتماعي، والتحليل النفس ي، مع التأكيد على أن مختلف السلوكيات تعود 

ما استفاد منه روجرز؛ خبرته الطويلة في أسلوب العالج ألصول نفسية، وم

واإلرشاد النفس ي املتمركز حول الذات، القائم على فكرة أن خبرة الفرد في 

[. لذلك يتأثر تقدير الذات 28الواقع؛ تضفي معنًى على مواقفه وسلوكياته ]

نفس ي لدى الفرد بعملية التفاعل مع البيئة واملجتمع، في عالقتها بالتفاعل ال

الداخلي؛ بين الدوافع الشعورية والالشعورية؛ ولذلك يحتاج الفرد إلى  

التقدير من اآلخرين، ومن الذات نفسها، مع الحاجة للتمييز بين خبرة 

 [. 29وأخرى؛ إلمكان انتقاء ما يالءم والحاجة إلى التوافق ]

 نظرية العزو مع دي شارمز •

تقوم الفرضية الرئيسة لنظرية العزو لدى دي شارمز، على أساس إرجاع     

تقدير الذات لعوامل سببية داخلية أو خارجية، تحتاج إلى الفهم؛ إلمكان 

السيطرة عليها بآليات دفاعية قوامها قوة التبرير والعزو ملختلف املواقف 

 [. 30واألحكام ]

 ة ملفهوم تقدير الذات التعقيب على أهم ما طرحته النظريات املفسر  -

تم الوصول إلى بناء عدة نظريات من قبل الباحثين حول أسس وأبعاد      

مفهوم تقدير الذات، من بينها تلك التي صاغها كوبر سميث خالل عام 

( وتختزل فكرتها العامة في القول بأن تقدير الذات تتداخل في تشكيله 1967)

وأخرى موضوعية تتأثر بطبيعة عوامل ذاتية تخص نظرة الشخص إلى ذاته، 

تفاعل الفرد مع اآلخرين ومدى تقبلهم له، إذ هي ذات طابع وجداني تتأثر 

(، 1970)ه بمواقف الرفض والقبول. كما خلص أبراهام ماسلو بدءا من سن

إلى نظرية مؤداها أن الحاجات البيولوجية الضرورية كاملاء والطعام، ذات 

واالجتماعية، كالحاجة للعطف والصداقة  أولوية أكبر من الحاجات النفسية

والتقدير التي ال يتم التعبير عنها إال بعد إشباع الحاجات السابقة عليها، ومن 

بين االنتقادات التي توجه ملثل هذه النظرية، أنها لم تتحقق بشكل تجريبي من 

 صحة افتراضاتها.

أنفسهم  (، أن األشخاص الذين يقدرون 1978فيما بين هامشك خالل عام ) 

هم الذين يرونها فاعلة ومهمة وذات تأثير واضح على اآلخرين، كما أنهم يثقون 

بصحة أفكارهم ولديهم شخصيات قيادية قوية ومثيرة لالنتباه، بينما يعتقد  



 

95 

من ال يقدر نفسه أنه إنسان غير مقبول وبالتالي يشعر بالعجز واإلحباط، 

تقدير الذات هو مفهوم يعكس (، أن 1979كما أكد روزنبرغ ابتداء من عام )

اتجاه الفرد نحو نفسه، واحترامها باعتبار أهميتها. أما جارارد فأوضح من 

( بأن الثقة بالنفس؛ هي أساس فاعلية الشخص 1980خالل دراساته سنة )

 وتوافقه مع اآلخرين. 

 مما تطرحه تلك النظريات، بأن تقدير الذات ينبني على      
ً
يتضح انطالقا

فرد ومشاعره تجاه ذاته؛ تحت تأثير مختلف أشكال تفاعله مع أحكام ال

البيئة ومع اآلخرين، كما تربط كثير من تلك النظريات املفسرة، أصول أحكام 

ومشاعر تقدير الذات؛ بخبرات السنوات األولى من مرحلة الطفولة، وما 

ت يميزها من قيم وأدوار واتجاهات. فيما ترجعها نظريات أخرى إلى أثر خبرا

النجاح والفشل، مع ما يترتب عنها من حاالت مزاجية، كالشعور بالدونية 

 [. 31والعجز واإلحباط ]

 أهم األبحاث والدراسات السابقة -ب

اهتمت الكثير من األبحاث والدراسات بالعالقة بين مفهومي تقدير الذات      

من بينها: والكفاءة الذاتية؛ في عالقتهما بمستوى التحصيل لدى املتعلمين، و 

دراسة ليونارد التي بينت أن الفرد يحتاج إلى النجاح، كي يتأتى له إمكان 

الشعور بتقدير عال للذات؛ ونيل قبول اآلخرين، باملنزل واملدرسة، وباقي 

مجاالت الحياة، حيث يرى في ذلك باعثا على الشعور بالرضا، وسهولة 

 [. 32التوافق مع مكونات الوسط املعايش ] 

دراسة طولية قام بها سكالفيك وهكتفت، على أطفال مدرسة ابتدائية وفي      

نرويجية، تراوحت معامالت االرتباط بين مفهوم الذات والتحصيل املدرس ي 

(، أما عالقة االرتباط بين مفهوم الذات املدرس ي 0.26( و)-0.12بين )

 [. 33( ]0.65( و)-0.48والتحصيل املدرس ي، فقد تراوحت بين )

كما أجرى هربرت دبليو مارش بأستراليا، دراسة طولية بعنوان دراسة       

مفهوم الذات والتحصيل األكاديمي، هدفت إلى التعرف على العالقة بين 

( تشمل 1456مفهوم الذات والتحصيل األكاديمي، طبقت على عينة قوامها )

الجدد.  عدة مستويات دراسية متتالية، من اإلعدادي والثانوي، واملتخرجين 

فأوضحت النتائج وجود تأثير متبادل بين مفهوم الذات اإليجابي ومستوى 

 [. 34التحصيل الدراس ي األكاديمي الجيد ]

وأوضحت أبحاث توكمان بأن ذوي حاالت القصور املعرفي الجد       

منخفض، في عملية التحصيل املعرفي األكاديمي؛ كانت درجاتهم متدنية، 

ومنخفض ي حالة القصور املعرفي، إذ بينت أن بصورة دالة عن متوسطي 

تحصيل املجموعة ذات املستوى العالي من الفاعلية الذاتية أكبر مرتين من 

مردود املجموعة املتوسطة، ويفوق عشر مرات مردودية املجموعة ذات 

املستوى املنخفض، كما أن تحقيق األهداف لدى أفراد املجموعة ذات 

 توقعاتهم، ولدى أفراد املجموعة املتوسطة في املستوى العالي كانت وفقا ل

 [.35% ] 22حدود 

وبينت دراسة لفيصل الزهراني هدفت إلى التحقق من مدى وجود أثر       

لبرنامج إرشادي انتقائي تكاملي في تحسين التوافق النفس ي وتقدير الذات 

( طالب 24لدى طالب املرحلة الثانوية، وقد أجريت على عينة تتكون من)

ستوى الصف الثاني، فأوضحت النتائج وجود دور للبرنامج املعتمد في بم

[ 
ً
 [. 36تنمية مهارات التوافق النفس ي وتقدير الذات في اآلن معا

 التعقيب على أهم نتائج الدراسات واألبحاث السابقة -

يقوم مفهوم تقدير الذات على مدى تقبل الشخص لنفسه بكل ما يميزها       

ء على تقويم شامل إلمكاناتها في مختلف املواقف، بالشكل من إيجابيات، بنا

الذي يفض ي أحيانا إلى تقبل الفرد لذاته كما هي، وليس كما ينظر إليها الناس 

وحسب؛ بشكل متوازن يسمح بإمكان الرفع من درجات الثقة بالنفس؛ 

وبالتالي استثارة قوة الدافعية؛ التي توفر إمكان النجاح وبلوغ األهداف 

تظرة، كما بينت الكثير من األبحاث والدراسات، التي اهتمت بمفاهيم املن

الدافعية والكفاءة الذاتية؛ في عالقاتها بمستوى تقدير الذات وأهم العوامل 

املؤثرة فيه، كنظرة الفرد إلى ذاته، ونظرة اآلخرين له، إضافة إلى مختلف 

زيادة من قدرات أشكال الدعم واملساندة املعرفية والسلوكية، الكفيلة بال

الشخص، في اتجاه أقص ى الحدود املمكنة، حتى يخرج من حالة العجز 

والقصور. إذ الثقة بالنفس مثال؛ تكون بمثابة نتاج لتقدير الذات، حتى أن 

الفرد وبقدر ازدياد املشاعر اإليجابية التي يملكها تجاه ذاته بقدر ما تزداد 

ة التي يملكها تجاه ذاته بقدر ما ثقته بنفسه، وبقدر ازدياد املشاعر السلبي

تقل ثقته بنفسه. وتبعا لذلك يفترض الرفع من مستوى التحصيل الدراس ي، 

توفر حد أمثل من الدافعية لإلنجاز، على نحو ما تفيد نظريات التعلم 

؛ والتي تؤكد أهمية مالحظة عمل النموذج الستثارة دوافع 
ً
باملالحظة مثال

 [. 37الفرد، وزيادة ثقته بنفسه ]

 أهم النظريات واألبحاث املفسرة ملفهوم التعلم بالنموذج، وبيان آثاره. •

تعد نظرية التعلم باملالحظة، بمثابة جزء أساس ي من نظرية التعلم      

االجتماعي؛ بمفاهيمها الرئيسة؛ مثل الفعالية الذاتية والحتمية املتبادلة، 

ونموذجها القائم على املالحظة؛ الذي لقي قبوال في مجاالت تطبيقية مختلفة، 

لوجيا الثقافية منها: العالج النفس ي وعلم النفس االجتماعي، واألنثروبو 

 وغيرها، إلى جانب تقاربها مع االتجاهات الطبيعية والتجريبية.

 أوال: األسس النفسية للسلوك وفقا لنظرية التعلم باملالحظة. •

من بين االنشغاالت الكبيرة لعلم النفس املعاصر، االهتمام بتفسير       

قة بين مثيرات السلوك اإلنساني، ومن ذلك االهتمام بالبحث في طبيعة العال

البيئة الخارجية؛ وردود الفعل التي تصدر عن الكائن الحي أثناء عملية 

التعلم، كما تزايد االهتمام بتقص ي أهم الدوافع الداخلية املؤثرة فيه، ضمن 

مجال البحث في السمات والغرائز لدى باحثين آخرين، وكتجاوز للمقاربتين 

ذي أكد على وجود عالقات تفاعلية السابقتين معا؛ ظهر االتجاه التفاعلي ال

فيما بين العوامل الخارجية والداخلية، غير أن هذا االتجاه انقسم هو ذاته 

إلى ثالثة فرق: فريق يرى أن الفرد والبيئة مستقالن الواحد منهما عن اآلخر، 

وإن كانا يتحدان بطرق مختلفة في النتاج السلوكي، وفريق ينظر إلى الفرد 

يعتمد الواحد منهما على اآلخر، في إحداث أي تصرف أو  والبيئة كسببين؛

سلوك، أما الفريق الثالث، فقد تزعمه أمثال ألبرت باندورا، الذي انتقد كال 

التصورين؛ لكونهما يقصران السلوك على مجرد كونه نتاجا ثانويا لعملية 

التفاعل، موضحا بأن السلوك يعد بمثابة جزء رئيس ومتكامل، ضمن 

لسببية؛ القائمة على نظام متشابك من التأثيرات املتبادلة أو العملية ا

[. ويمكن التمثيل له 38املتماثلة، دون تمايز ألي منها عن املصدرين اآلخرين ] 

 على الشكل التالي: 
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 بادلة بين متغيرات العوامل الذاتية العالقات املت 1 شكل

(، وجود عالقات حتمية متبادلة 1) يتضح من خالل ترسيمة خطاطة الشكل

مل البيئية في تشكيل فيما بين متغيرات العوامل الذاتية، ومتغيرات العوا

تبعا لنتائج نظرية الحتمية املتبادلة التي اهتم بها باندورا؛ فإن  سلوك الفرد.

سلوك املتعلم هو نتاج لعوامل سابقة، فزيولوجية ووجدانية ومعرفية، 

ت، وأخرى الحقة كالتعزيز والعقاب مثال. إنه تعلم ذو كالتوقعات والترقبا

طبيعة معرفية في جانب كبير منه؛ يقوم على مالحظة الفرد لسلوكه، أو 

لسلوك اآلخرين، وبالتالي تقليده أو محاكاته، من خالل عمليات التمثيل 

 الرمزي؛ التي تؤثر وتتأثر بالفرد والبيئة في اآلن ذاته. 

 ولى لنظرية التعلم االجتماعيثانيا: البدايات األ  •

كانت البدايات األولى لالهتمام بمفهوم املحاكاة لدى دعاة نظرية التعلم      

االجتماعي، مع ألبرت باندورا من خالل بحث قدمه ضمن أعمال ما عرف 

 »التعلم االجتماعي من خالل املحاكاة« بندوة نبراسكا، موسوم بعنوان 

(Social learning,Through Imitation عام )إلى جانب نشر كتاب 1962 ،

 Social learning» مشترك مع طالبه في الدكتوراه ريتشارد ولترز، تحت عنوان

and Personality Development وقد توصال في ضوء أبحاثهما املتعلقة .»

 بموضوع املحاكاة؛ إلى ثالثة نتائج رئيسة، وهي:

 ملالحظة قد يكسب املالحظ استجابات جديدة.أوال: أن التعلم با -

ثانيا: أن االستجابات قد تكون قوية، وقد تكون ضعيفة، حسب اآلثار  -

 الكفية.

ثالثا: أن بعض االستجابات قد تقوم على ما سبق تعلمه من النموذج  -

 االجتماعي.

فقد أوضحت أبحاث باندورا وولترز؛ أن النظريات القائمة على مبادئ  

، ال تالئم لتفسير مختلف النماذج، كما أكدت على أهمية املحاكاة في التعزيز

 [. 39ظهور وتطور الكثير من أشكال السلوك االجتماعي ]

 ثالثا: الكفاءة الذاتية وقدرة املتعلم على التحكم في أحداث سلوكه •

« لدى ألبرت باندورا؛ بإدراك Self-efficacy» يقترن مفهوم الكفاءة الذاتية      

« أو صورة الفرد عن ذاته؛ التي تؤثر في مستوى Self-Perception» لذاتا

الجهد الذي يبذله أثناء تأدية ألية مهمة من املهام؛ بكل ما يقتضيه ذلك األداء 

من ثقة، وقدرة على الضبط والتحكم في الذات، ولذلك فهي تقوم على 

اته، بالقياس إلى  جانبين أساسيين، وهما: إدراك الفرد لذاته، وتقديره إلمكان

 [. 40ما يحتاج إليه تنفيذ سلوك ما ]

في هذا السياق، أن اقتناع الفرد بإمكانية التأثير على  ومما أكد عليه باندورا 

ذاته، وعلى معطيات الوسط البيئي املحيط به؛ يجعله أكثر قدرة على مواجهة 

متطلبات املوقف الذي يواجهه بسهولة وفاعلية أكبر، إذ كلما زادت درجة 

الكفاءة الذاتية؛ زادت شدة الدافعية لدى الفرد كما بينت أبحاث شفارتزر 

[41 .] 

 رابعا: التعلم املنظم ذاتيا وتعزيز الدافعية لإلنجاز •

بالرغم من تعدد النظريات واختالفها، بخصوص مفهوم التنظيم الذاتي؛        

إال أنها ومع ذلك، تتفق على تأكيد أهميته الكبيرة في تحقيق أهداف التعلم، 

، وهي: املالحظة من املالحظة إلى األداء، باالعتماد على ثالثة عمليات رئيسة

الذاتية، والحكم الذاتي، ورد الفعل الذاتي؛ كمحفز ومعزز لدافعية املتعلم، 

ولعملية تحسين سلوكه، من خالل تقييم مدى تقدم األهداف. وفي هذا 

«، Self Regulated Learning» السياق أوضح زمرمان بأن التعلم املنظم ذاتيا

بية وفعالية، بتنشيط سلوكياته هو التعلم الذي يشارك فيه املتعلم بإيجا

 [. 42ومعارفه ودافعيته ]

 خامسا: دور التفاعل االجتماعي في عملية التعلم •

، أن البيئة يرى دعاة النظريات االجتماعية الثقافية ومن بينهم فيكوتسكي      

االجتماعية هي مكمل لسلوك الطفل وتفكيره؛ بل وتعد بمثابة مصدر ومتمم 

لعملية النمو في اآلن ذاته، فقد أوضح من خالل أبحاثه؛ أن الطفل يحتاج في 

بداية أداء املهام املعرفية إلى مساعدة اآلخرين؛ قبل أن يتمكن فيما بعد، من 

. وكمثال لتوضيح عملية إدماج آثار التفاعالت االجتماعية لوح
ً
ده تدريجيا

االستدماج، طبقا لتفسير فيكوتسكي، فإن تعلم الطفل عملية ربط حذائه، 

يكون بمساعدة الراشد في البداية، ومع مرور الوقت، وبعد استدماج سلسلة 

العمليات املطلوبة؛ يستطيع الطفل أداء املهمة بمفرده. ولوصف عملية نقل 

راد األكثر مهارة؛ إلى األفراد األقل مهارة، استعمل مسئولية املعرفة من األف

 Zone of proximal فيكوتسكي مفهوم» منطقة النمو األقص ى،

Development ويقصد به البعد بين ما يستطيع الطفل القيام به أثناء »

Pالمتغيرات الذاتية

Eالمتغيرات البيئيةBالسلوك
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التفاعل مع أحد الراشدين، وما يستطيع القيام به لوحده؛ حيث يصبح أكثر 

 [. 43د ]قدرة على التفكير املعق

 التعقيب على أهم ما طرحته النظريات املفسرة ملفهوم تقدير الذات  -

من بين أهم ما أوضحته نظرية التعلم االجتماعي لباندورا وأكدت عليه، ثالثة  

معطيات أساسية: تتعلق أوالهما، بأهمية املالحظة في عملية التعلم؛ 

لثة، تخص دور عمليات وثانيتهما، بوساطة آليات اإلدراك املعرفي؛ فيما الثا

التنظيم الذاتي. لذلك فإنه تعلم ينبني على سلوك ظاهر، حيث يقوم في 

جوهره على املحاكاة كأساس الكتساب االستجابات الجديدة، ال بشكل سلبي 

آلي ومباشر، على نحو ما طرحته نظرية االشتراط الكالسيكي، أو نظرية 

ز فيها دور املتعلم؛ وتتمثل في االشتراط الوسيلي، وإنما بكيفية إيجابية يبر

عمليات الدافعية لالنتقاء، ومستوى القدرات الحركية، إلى جانب آليات 

التمثيل املعرفي الرمزي، التي يوسطها في سيرورة تعلمه، من املالحظة إلى  

األداء. باإلضافة إلى ظروف الوسط املحيط، وكذا دور عمليات التعزيز 

العمليات السلوكية التي يجري تمثلها من  الخارجي والداخلي البديل. حيث

خالل مالحظة النموذج لدى اآلخر؛ تتأثر بما يالقيه ذلك النموذج من تعزيز 

أو عقاب؛ وبالتالي قد يقوم االنتقاء ضمنيا على محاكاة وتقوية ما يتم تعزيزه؛ 

وكف أو تجنب ما يتعرض للعقاب، كما يتأثر بنوع األدوات والوسائط التي 

تالحظ من خاللها النماذج؛ إضافة إلى الظروف املتعلقة بمضمون تعرض أو 

 وإستراتيجية العرض.

ومن بين أشد االنتقادات لنظرية التعلم باملالحظة القائمة على فرضية: أن       

الفرد يستطيع التعلم، بمجرد مالحظة نموذج سلوك اآلخر، دون الحاجة إلى  

التي وجهت لها من طرف جاكوب املران والتعزيز الخارجي املباشر، تلك 

غويرتز، الذي يرى بأن التعلم باملالحظة ما هو في حقيقته، إال حالة من 

حاالت التعلم الوسيلي؛ الذي يقوم على ضرورة وجود نموذج يسهل استجابة 

املالحظ لسلوك ما؛ يكون قد سبق له أن تعلمه. كما يحتمل أن يكون املالحظ 

جابة ما، بواسطة محاكاة النماذج حسب غويرتز قد اكتسب فئة است

 [.44املختلفة في املاض ي ]

 . الطريقة واإلجراءات 4

استخدم الباحث املنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي ملجموعتين،  

إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، وذلك بتطبيق القياسين القبلي والبعدي، 

 كمنهج مناسب لطبيعة الدراسة الحالية.

 ع الدراسة  مجتم. أ

تلميذا وتلميذة، يشكلون املجموع الكلي  1072تشكل مجمتع الدراسة من      

لعدد املتمدرسين بثانوية الحسن الثاني بالريصاني، خالل السنة الدراسية 

2017- 2018. 

 املجال البشري  -

( دارس من تالميذ التعليم 188) تكون املجال البشري للدراسة الحالية من 

 الثانوي، الذين استهدفتهم الدراسة الحالية.

 املجال الزمني  -

( 20( أبريل إلى أل) 20تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفترة املمتدة من أل) 

 م.2018 -2017ماي، من السنة الدراسية: 

 املجال املكاني  -

ويتمثل في ثانوية الحسن الثاني بمدينة الريصاني جنوب شرق املغرب، على  

 كيلومتر من الرباط. 600بعد 

 ب. عينة الدراسة 

( تلميذا وتلميذة، تم اختيارهم بطريقة 32تكونت عينة البحث الحالي من)      

قصدية عشوائية؛ ألجل أن تكون العينة ممثلة للتالميذ من ذوي القصور 

املعرفي في عملية التحصيل الدراس ي؛ كما تقيسه اختبارات التحصيل 

(؛ ضمن مجتمع كلي للدراسة 188بلغ عددهم )الدراس ي األكاديمي، وقد 

( من املتمدرسين بثانوية الحسن الثاني 1072) البحثية الحالية قوامه

( باملجموعة 16) م. منهم2018_ 2017بالريصاني، خالل السنة الدراسية 

( باملجموعة التجريبية، تم اختيارهم من العينة األساسية 16الضابطة، و)

دنية في املعدالت العامة للتحصيل الدراس ي، من ممن حصلوا على درجات مت

بين تالميذ مستويي األولى والثانية ثانوي تأهيلي، تتراوح أعمارهم بين سن 

 (. 22) ( وسن الثانية والعشرين17) السابعة عشر

 ج. أدوات الدراسة

من بين األدوات التي اعتمدها الباحث في إنجاز هذا البحث، يمكن أن نشير 

 إلى مايلي: 

 مقياس كوبر سميث لتقدير الذات. •

 املعدالت التراكمية املدرسية ألفراد عينة البحث. •

برنامج تدريبي إرشادي للزيادة في تقدير الذات، أعدته ساملة راشد سالم  •

[، وفيما يلي تعريف بأهم أسس ومكونات كل أداة من تلك 46الحجري ]

 األدوات.

 الذات.ثانيا: مقياس كوبر سميث لتقدير  -

هذا املقياس سنة  Cooper Smithصمم الباحث األمريكي كوبر سميث       

م، لتقييم مدى تقدير الفرد لذاته، في عالقته بمجموعة من األبعاد 1967

االجتماعية واألكاديمية والعائلية والشخصية. وقد ترجمه إلى العربية فاروق 

م، وكما ترجمته إلى العربية وقننته ليلى عبد الحميد 1981عبد الفتاح سنة 

عتمدة في هذا البحث، يناسب للفئات [، وهو في صورته الخاصة امل45حافظ ] 

« عبارة، 25«، ويتكون من خمسة وعشرين»16العمرية فوق ستة عشر سنة»

 مجموعة منها سالبة واألخرى موجبة.

 ثالثا، املعدالت التراكمية املدرسية ألفراد عينة البحث. -

اعتمد الباحث في العمل الحالي، على أهم نواتج التقويم املرحلي األكاديمي  

املدرس ي، املتمثل في املعدل التراكمي العام للتحصيل الدراس ي الخاص بدورتي 

 السنة الدراسية.

 رابعا، البرنامج التدريبي اإلرشادي املقترح -

[، وأقرت 46يقوم هذا البرنامج الذي أعدته ساملة راشد سالم الحجري ] 

دير الذات، جماعة من املحكمين مالئمته كنموذج تدريبي إلمكان الزيادة في تق

(، وهو برنامج ينبني على مجموعة 22_ 17) لدى املتعلمين من الفئة العمرية

 من األسس النظرية والعملية، كما يسعى لتحقيق أهداف متعددة من بينها:

 الهدف العام للبرنامج •

هدف البرنامج املعتمد في الدراسة الحالية، إلى تنمية مفهوم الذات لدى  

قبلين على اجتياز امتحان الثانوية العامة، وذلك بغرض عينة من التالميذ امل

 إمكان تحقيق ما يلي:

 مساعدة األفراد إلمكان تعديل بعض السلوكيات السلبيات لديهم. -

 العمل إلمكان وقاية الفرد من حاالت القلق واالضطراب. -

 تدعيم أسس التوافق والصحة النفسية للفرد.  -

 األهداف الخاصة للبرنامج •
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ما هدف هذا البرنامج املعتمد، على مستوى األهداف الخاصة إلى تحقيق ما ك 

 يلي:

 تعديل مفهوم تقدير الفرد لذاته من السلبي إلى اإليجابي.  -

 تدعيم أسس التوافق مع الذات الجسمية. -

 الرفع من القدرة على اتخاذ القرارات، والخروج من العزلة. -

 خرين.تنمية القدرة على االندماج مع اآل  -

 التوجيه الحركي في البيئة الغير املألوفة. -

 التوجيه الحركي في البيئة املألوفة. -

 بناء وتنمية االستقاللية في الحياة اليومية. -

 تنمية مفهوم االنجاز. -

 مساعدة األعضاء على تحقيق أهم أسس التوافق بين املشاعر والسلوك. -

 اإلطار النظري للبرنامج •

يستند هذا البرنامج إلى نظرية ألبرت إليس في العالج العقالني االنفعالي   

 السلوكي، القائم على نموذج من أهم خطواته تمييز املعطيات التالية:

 الحدث الذي يؤثر في الشخصية. -

 عتقادات واألفكار التي تترتب عن ذلك الحدث.اال  -

 االنفعاالت والسلوكيات التي تنتج عن تلك األفكار. -

 فحص ومهاجمة األفكار الالعقالنية. -

 تغيير تلك األفكار ومهاجمتها بأفكار عقالنية جديدة.  -

الجديدة التي يشعر بها الفرد والشعور باالرتياح واالستقرار  املشاعر -

 النفس ي.

 خامسا، ثبات االختبار •

يقوم ثبات االختبار على مدى الدقة في القياس واتساق النتائج؛ عند       

تطبيقه ألكثر من مرة على نفس أفراد عينة البحث، ولحساب معامل ذلك 

ختبار وإعادة االختبار، وطريقة الثبات توجد عدة طرائق، من بينها: اال 

 التجزئة النصفية.

 طريقة االختبار وإعادة االختبار -

اعتمد الباحث لغرض التحقق من مدى ثبات االختبار، طريقة إجراء      

( تلميذا وتلميذة، ثم أعيد 12االختبار على عينة استطالعية عدد أفرادها )

ام؛ وقد أوضحت نتائج ( أي10تطبيقه على نفس العينة بعد مض ي عشرة )

حساب معامل االرتباط؛ وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بين استجابتي 

األفراد على مقياس كوبر سميث لتقدير الذات تصل درجته إلى مستوى 

(، حسب معامل بيرسون، وعلى مقياس كوبر سميث لتقدير الذات، 74،0)

ا يدل على (، حسب معامل بيرسون، وهو م96،0) تصل درجته إلى مستوى 

صالحية ومالئمة املقياس ألغراض البحث الحالي، كما يالحظ من خالل 

 بيانات الجداول التي سيتم العرض لها ضمن السياق التالي:

 اختبار العينة االستطالعية وإعادة اختبارها على مقياس كوبر سميث -

يمكن العرض ألهم نتائج املجموعة االستطالعية الخاصة بالتحقق من مدى  

 ثبات االختبار، وذلك من خالل املعطيات املبوبة على الجداول التالية:

 1 جدول 

 داللة معامل االرتباط لبيرسون لدى أفراد املجموعة االستطالعية بين القاسين القبلي والبعدى على مقياس كوبر سميث 

 مستوى الداللة في القياس البعدي  مستوى الداللة في القياس القبلي  

 **96،0 1 مستوى الداللة الثنائي في االختبار القبلي 

  00،0 

 12 12 حجم العينة

 1 **96،0 مستوى الداللة الثنائي في االختبار البعدي 

 00،0  

 12 12 حجم العينة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 االرتباط معامالت قيمة أن( 1)الجدول  معطيات خالل من يتضح     

 كوبر مقياس على الذات تقدير مستوى  قياس في املستخدمة لالختبارات

 حسب( 96،0)مستوى  عند دالة والبعدي، القبلي االختبارين في سميث،

 .بيرسون  معامل

 النصفية التجزئة طريقة -

 تجزئة طريقة على االختبار، ثبات  مدى حساب في الباحث اعتمد كما     

 يمثل والثاني الفردية، العبارات أحدهما يمثل جزأين؛ إلى  مقياس كل بنود 

 ملعادالت  وفقا بينهما، فيما( 1) االرتباط معامل لحساب الزوجية، العبارات

 عالقة  وجود النتائج أوضحت وقد وجتمان، براون  وسبيرمان كرونباخ، ألفا

 الذات، لتقدير سميث وكوبر روزنبرغ مقياس ي  على مرتفعة داللة ذات ارتباط

 :التالية الجداول  معطيات تبين  كما

 .االستطالعية  املجموعة أفراد  لدى القبلي االختبار  في سميث كوبر  مقياس على االختبار  وثبات ثقة مدى حساب 2 جدول 

 68،0 القيمة العبارات الفردية 1 معامل ألفا كونباخ

 a13 عدد الحاالت  

 66،0 القيمة العبارات الزوجية  2 

 b12 عدد الحاالت 

 25 مجموع الحاالت  

 92،0 عالقات االرتباط البينية

 96،0  معامل سبيرمان 

 96،0 معادلة جيتمان 
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 كرونباخ الثبات معامل قيمة أن  ،(2)الجدول  معطيات قراءة خالل من يتضح

   يدل مما( 92،0) مستوى  عند دالة هي حيث جدا، مرتفعة ألفا

 .املقياس ثبات على+

 سميث كوبر مقياس على البعدي االختبار في االستطالعية العينة -

 3 جدول 

 االستطالعية  املجموعة أفراد لدى البعدي االختبار  في سميث كوبر  مقياس على االختبار  وثبات ثقة مدى حساب

 74، القيمة العبارات الفردية 1 معامل ألفا كونباخ

 a13 عدد الحاالت  

 75، القيمة العبارات الزوجية  2 

 b12 عدد الحاالت 

 25 مجموع الحاالت 

 96، عالقات االرتباط البينية

 98،  معامل سبيرمان 

 98، معادلة جيتمان 

 كرونباخ الثبات معامل قيمة أن  ،(3) الجدول  معطيات قراءة خالل من يتضح

 ثبات على يدل مما ،(96،0) مستوى  عند دالة هي حيث جدا، مرتفعة ألفا

 .املقياس

 الدراسة منهج. د

 التصميم باستخدام التجريبي، املنهج هو الدراسة، هذه في املعتمد املنهج

 :التالي

 4جدول 

 الحالية  الدراسة في  املعتمد التجريبي شبه التصميم

O X O 

 اختبار بعدي برنامج تدريبي إرشادي يستند إلى وساطة التعلم بالنموذج. اختبار قبلي

 للدراسة التجريبي  شبه املنهج أن  ،4جدول  معطيات خالل من يتضح     

 على  الدراسة، عينة ألفراد قبلي اختبار إجراء أساس على قام الحالية،

 التدريبي  البرنامج تطبيق بعد وآخر الذات، لتقدير سميث كوبر مقياس

 .املقترح اإلرشادي

 املعلومات جمع أساليب. ھ

 التقرير طريقة باعتماد الدراسة عينة على االختبار، بتطبيق الباحث قام      

 تقدير مقياس سلم على املناسبة التقديرات وضع في تلميذ لكل الذاتي

: تطبيقه مرحلتي  كال في االختبار، تعليمات أهم عرض بعد وذلك الذات،

 مدرس ي  من بعدد االختبار، تطبيق في االستعانة تمت وقد. والبعدية القبلية

 إدارة  مع املسبق بالتنسيق وذلك بالريصاني، الثاني الحسن ثانوية وطلبة

 .بها العاملين  واملدرسين  الثانوية،

 ومناقشتها النتائج. 5

 إليه انتهت وما وخصائصها، العينة حدود وفي البحث أهداف ضوء على 

 مع النتائج، ألهم املبسط العرض هذا تقديم يمكن اإلحصائية، املعالجات

 : التالي الشكل على وذلك لها، مختصرة مناقشة

 الحالي البحث بفرضيات تذكير: أوال •

 األولى  الفرضية -

 بين  الذات تقدير في( 05،0) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 على  البعدي لصالح والبعدي، القبلي االختبارين في التجريبية املجموعة نتائج

 .سميث كوبر ملقياس الكلية الدرجة

 الثانية الفرضية -

 التحصيل مستوى  في( 05،0) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -

  األولى  للدورتين  التراكمي  املعدل في التجريبية باملجموعة الخاص الدراس ي 

 .الثانية الدورة معدل لصالح والثانية،

 النتائج عرض: ثانيا •

 باعتماد الفروق، حساب تم البحث هذا فرضيات صحة مدى من للتحقق 

 مجموع لحساب وذلك؛ ذكرها، السابق لالعتبارات ويتني، مان  اختبار

 وكذا البعدي، االختبار إجراء بعد التجريبية املجموعة درجات رتب ومتوسط

 خالل  من نتائجه قراءة يمكن ما وهو. املعنوية الداللة قيمة مستوى  توضيح

 :التالية الجداول  بيانات

 الذات  بتقدير املتعلقة النتائج -أ

 القبلي  القياسين في التجريبية املجموعة نتائج بين فيما الفروق أهم لحساب 

 التحصيل مستوى  وفي الذات لتقدير سميث كوبر مقياس على والبعدي،

 إيضاحه يمكن ما وهو ويتني، مان اختبار على االعتماد تم األكاديمي؛ الدراس ي 

 :التالية الجداول  بيانات خالل من

 5 جدول 

 متوسط الرتب  عدد الحاالت  اختبار تقدير الذات على مقياس كوبر سميث  

Mean Rank 

 مجموع الرتب 

Sum of Ranks 

 00،130 63،8 16 املجموعة التجريبية في االختبار القبلي الدرجات

 00،390 38،24 16 االختبار البعدياملجموعة التجريبية في 

 ويتني، ملان  Ranks الرتب جدول  وهو( 5) الجدول  بيانات خالل من يتضح       

 القبلي  االختبار في التجريبية املجموعة أفراد رتب متوسط بين  فروق وجود

 في  رتبهم ومتوسط( 63،8) حدود في الذات لتقدير سميث كوبر مقياس على

 (.24،38) حدود  إلى يصل الذي املقياس، نفس على البعدي االختبار
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 6 جدول 

 الدرجات االختبار

Mann-Whitney U  00،2 قيمة مان ويتني 

Wilcoxon W  00،138 قيمة ويلكوكسن_ مجموع الرتب األقل 

Z  76،4 قيمة الدرجة املعيارية- 

Asymp. Sig. (2-tailed)  000 مستوى الداللة الثنائي، 

Exact Sig. [2]*(1-tailed Sig.)   مستوى الداللة األحادي a000، 

 Teste اإلحصائية الداللة جدول  وهو( 6) الجدول  معطيات خالل من يتضح

Statistics  ويتني  مان  قيمة أن U ويلككسون  وقيمة( 00،2) إلى تصل W 

 هي Z املعيارية الدرجة قيمة أن  كما( 00،138)  إلى تصل األقل الرتب ملجموع

 من أقل أي( ،000) إلى تصل معنوية داللة  مستوى  عند( -76،4) حدود في

 بين  فروق وجود يعني  ما وهو( 05،0) في املحدد املعنوية القيمة مستوى 

 نفس  رتب ومتوسط القبلي، االختبار في التجريبية املجموعة رتب متوسط

 وتقبل  الصفرية الفرضية ترفض لذلك؛. البعدي االختبار في املجموعة

 في  الذات تقدير مستويي بين فروق وجود تؤكد التي  البديلة، الفرضية

 .سميث كوبر مقياس على البعدي، لصالح والبعدي القبلي االختبارين

 الدراس ي  التحصيل بمستوى  املتعلقة النتائج -أ

 األكاديمي، الدراس ي  التحصيل مستوى  بقياس املتعلقة النتائج أهم لتوضيح 

 :التالية الجداول  لبيانات العرض يمكن

 7 جدول 

 متوسط الرتب   املجموعة  

Mean Rank 

 مجموع الرتب 

Sum of Ranks 

 00،142 88،8 16 الدورة األولىاملجموعة التجريبية في  الدرجات

 00،386 13،24 16 املجموعة التجريبية في الدورة الثانية

 ويتني، ملان  Ranks الرتب جدول  وهو( 7) الجدول  بيانات خالل من يتضح

 التراكمي  املعدل في التجريبية املجموعة أفراد رتب متوسط بين فروق وجود

 إلى  يصل الذي الثانية، الدورة في رتبهم ومتوسط( 88،8)حدود في األولى للدورة

 (. 24،13) حدود

 8 جدول 

 الدرجات االختبار

Mann-Whitney U  00،6 قيمة مان ويتني 

Wilcoxon W  00،142 قيمة ويلكوكسن_ مجموع الرتب األقل 

Z   66،4 قيمة الدرجة املعيارية- 

Asymp. Sig. (2-tailed)  000 مستوى الداللة الثنائي، 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]   مستوى الداللة األحادي a000، 

 اإلحصائية الداللة جدول  وهو( 8) الجدول  معطيات خالل من يتضح     

Teste Statistics  ويتني  مان  قيمة أن U ويلككسون  وقيمة ،(00،6) إلى تصل 

W املعيارية الدرجة قيمة أن  كما( 00،142) إلى تصل األقل الرتب ملجموع Z 

 أقل أي ،(00،0) إلى تصل معنوية داللة مستوى  عند ،(-66،4) حدود في هي

 بين فروق وجود يعني  ما وهو ،(05،0) في  املحدد املعنوية القيمة مستوى  من

 لصالح والثانية، األولى الدورتين  في التجريبية املجموعة درجات رتب متوسط

 وتقبل  الصفرية الفرضية ترفض لذلك؛. الثانية الدورة في التحصيل مستوى 

 .الدورتين  نتائج بين  فيما فروق أثر وجود تؤكد التي  البديلة، الفرضية

 إلمكان  العمل سيتم الحالية، الدراسة معطيات نتائج أهم عرض بعد     

 مدى لبيان  متغيراتها، بين  فيما املالحظة السببية العالقات طبيعة تفسير

 إمكانات أتاحته ما حدود في املكتشفة النوعية إضافاتها وجوانب قيمتها

 األبحاث من عدد بنتائج مقارنتها جانب إلى ومنهجيته، وأدواته الحالي البحث

   االتفاق جوانب أهم إبراز إمكان  بغرض السابقة؛ والدراسات

 .معها واالختالف

 األولى  بالفرضية املتعلقة النتائج مناقشة •

 إحصائية داللة ذات فروق وجود: قوامها مصادرة على الفرضية قامت      

 في  التجريبية املجموعة نتائج بين  الذات تقدير في( 05،0) مستوى  عند

 كوبر ملقياس الكلية الدرجة على البعدي لصالح والبعدي، القبلي االختبارين

 توضحه ما وهو الفرضية، هذه صحة البحث نتائج أكدت وقد سميث،

 بين فروق وجود ويتني، ملان  Ranks الرتب جدول  وهو( 4) الجدول  بيانات

 كوبر مقياس على القبلي االختبار في التجريبية املجموعة أفراد رتب متوسط

 البعدي االختبار في رتبهم ومتوسط( 63،8) حدود في الذات لتقدير سميث

 (.38،24) حدود إلى يصل الذي املقياس، نفس على

 الثانية بالفرضية املتعلقة النتائج مناقشة •

 فروق وجود على تصادر فرضية من التحقق إلى الحالية الدراسة هدفت      

 الدراس ي  التحصيل مستوى  في( 0 ،05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 والثانية، األولى للدورتين  التراكمي  املعدل في التجريبية باملجموعة الخاص

 حيث  الفرضية؛ هذه صحة النتائج أكدت وقد. الثانية الدورة معدل لصالح

 ويتني، ملان  Ranks الرتب جدول  وهو( 6) الجدول  بيانات خالل من يتضح

 التراكمي  املعدل في التجريبية املجموعة أفراد رتب متوسط بين فروق وجود

 يصل  الذي الثانية، الدورة في رتبهم ومتوسط( 88،8) حدود في األولى للدورة

 (. 24،13) حدود إلى

 إلمكان  الحالي؛ البحث في املعتمد التدريبي  البرنامج بأن  يعني  ذلك كل     

 التجريبية، املجموعة أفراد على إيجابي تأثير له كان  الذات؛ تقدير في الزيادة

 بأفراد الخاص األكاديمي  الدراس ي  للتحصيل التراكمي  املعدل بأن  يتضح كما

 ما وهو الثانية، الدورة نتائج في مستوياته ارتفعت قد التجريبية املجموعة
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 التحصيل  مستوى  من الرفع في دور  لها الذات، تقدير في الزيادة بأن  يفيد

 في املعرفي القصور  ذوي  من الثانوي  التعليم تالميذ  على األكاديمي  الدراس ي 

 واكتساب القدرات  بتنمية النتيجة؛ هذه  تفسير ويمكن. التعلم عملية

 التقدير وبالتالي لإلنجاز، والدافعية بالنفس الثقة حالة من تزيد التي  الخبرات

  يؤثر مما الذاتية، والكفاءات للمهارات األمثل
ً
 التحصيل  مستوى  على إيجابا

 ما بأن  أوضح الذي ماسلو، إليه توصل ما مع تتقاطع النتائج وهذه الدراس ي،

 سميث كوبر أوضح كما[. 47] لإلنجاز الدافعية هو الذات تقدير إليه يفض ي 

 الذات  بتقدير ارتباط عالقة لهما النجاح وتوقع النجاح أن  أبحاثه؛ خالل من

 الذات  تقدير بين  ارتباط وجود على التأكيد نجد أيضا ألبورت ولدى ،[48]

 الدافعية ذوي  سمات إحدى باعتبارها الدراس ي؛  التحصيل عملية في واملثابرة

 الذين األطفال أن [ 50] لجاكسون  دراسة أوضحت كما ،[49]  للتعلم املرتفعة

 مهارات تعلم على القدرة يمتلكون  ذواتهم، عن إيجابية صورة لديهم تكون 

 حتى  الذات، عن سلبية صورة لديهم تكون  الذين أما كبيرة، بسهولة القراءة

 كبيرة صعوبات يجدون  فإنهم الذكاء، درجات من املستوى  نفس لهم كان وإن 

 أكد الذي[ 51]ليونارد أبحاث  مع كذلك يتفق ما وهو. املهارات تلك تعلم في

 للذات؛  عال بتقدير الشعور  إمكان  له يتأتى كي النجاح، إلى يحتاج الفرد يأن 

 ذلك في يرى  حيث الحياة، مجاالت وباقي واملدرسة، باملنزل  اآلخرين، قبول  ونيل

 .املعايش الوسط مكونات مع التوافق وسهولة بالرضا، الشعور  على باعثا

 بها قام التي  كتلك األخرى  والدراسات األبحاث بعض كشفت املقابل وفي      

 املدرس ي، والنجاح الذات تقدير بين  العالقة أن  وأوضحت ،[52] وكيج بيرلينر

 التي  وتلك الذات، تقدير في يؤثر ال املدرس ي  النجاح حيث إحصائيا؛ دالة غير

 االرتباط أن  وبينت ،[53]  أالفليب ودانييل مانتين، كرستين  قبل من أجريت

 حاول  لذلك وتبعا. ضئيل املدرس ي  التحصيل ومستوى  الذات تقدير بين 

 ومختلف التعلم وصعوبات املعرفي، القصور  حاالت ربط الباحثين، بعض

 بنظريات األكاديمي، االندماج وصعوبات واالغتراب، الدراس ي  التعثر حاالت

 والسمات  الوراثة عوامل أو العقلي، التخلف ودرجات الذكاء حاصل

 والتحصيل الفعال، التعلم على القدرة ارتباط تفترض التي البيولوجية،

 غير الوراثية، الصفات وكذا املرتفع الذكاء وحاصل باملوهبة املرتفع الدراس ي 

 في  مكتسب، هو وما فطري  هو ما بين  التفاعل دور  أكدت أخرى  اتجاهات أن 

 بفضل  والتنمية، التطوير تقبل قد التي  السلوكيات مختلف أسس تشكيل

 [. 54] التكاملية التربوية والطرائق البرامج من مجموعة

 التوصيات. 6

 أهمية الباحث يرى  نتائج؛ من الحالية الدراسة إليه توصلت ما ضوء في 

 :يلي بما التوصية

 البحثية؛ الدراسة هذه في املعتمد بالبرنامج االستعانة أهمية على التأكيد -

 حاالت  ذوي  من التالميذ لدى الذات، تقدير مستوى  من الرفع إلمكان 

 . األكاديمي  الدراس ي  التحصيل مستوى  في القصور 

 القصور  ذوي  لدى الذات تقدير مفهوم حول  ميدانية بدراسات القيام -

 .التعليمية املراحل مستويات بمختلف املعرفي،

 التعلم، في املعرفي القصور  ذوي  أمور  وأولياء آلباء تكوينية دورات عقد  -

 من والتي  األسرة؛ بفضاء الوالدية التربية أساليب مختلف على تدريبهم بغرض

 في  فعال دور  من لألسرة ملا األبناء، لدى الذات تقدير مستوى  من تزيد شأنها

 .اإليجابي الذات تقدير تنمية

 تقدير ذوي  املتعلمين  عن الكشف في الذات؛ التقدير مقاييس اعتماد -

 مساعدتهم إمكان  بغرض الدراسية، املستويات بمختلف املنخفض، الذات

 .إرشادية تدريبية ببرامج

 إلمكان  املفترضة؛ األخرى  األسباب حول  امليدانية الدراسات من املزيد إجراء -

 في املعرفي القصور  ذوي  من املتعلمين  لدى  الذات، تقدير مستوى  في التأثير
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 ABSTRACT_ This study aimed at identifying the impact of a cognitive training program on increasing the 

Self esteem and its relation with academic achievement of first and second class secondary students with 

cognitive deficiency at Hassan II Rissani secondary school in southeast Morocco. The sample number was 32 

students, divided into two groups: The first group which consists of 16 learners formed the experimental 

group. The second group was satisfied with the components of the formal curriculum scheduled, and 

represents the control group, which consisted of 16 students. The obtained results yielded significant 

differences between the means of the two groups in favor of the experimental group that followed the approved 

training program. One of the most important recommendations in the light of the results obtained is the 

inclusion of the suggested program in the remedial training sessions and in global exams preparatory 

programs; because of its positive impact on the development of the competencies under study . 

 KEYWORDS: training program, cognitive deficiency, learning, self-esteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 


