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 لدى  الذاتاستراتيجيات التعميم الفعال و السطحي و عالقتها بتقدير 
 الصف الحادي عشر في محافظة الخميل بةعينة من طم

 
   المفتوحةجامعة القدس  / عقيل أبوأ.سميم         جامعة الخميل /مرق أبود.جمال 

                                             
 ممخص:ال

لدى  الذاتم الفعال والسطحي وتقدير يالعالقة بين استراتيجيات التعم سة الكشف عن مستوىالدرا ىذهىدفت        
الصف الحادي عشر في محافظة الخميل , وكذلك معرفة الفروق في متغيرات الدراسة  بةطم

 ( طالباً 120)العينة البالغ عددىم  أفرادعمى  انمقياسبق السكن( . وطُ  انمك)الجنس,التخصص,المستوى االقتصادي,
 Stipek and ستبيك وجرالينسكي ) إعدادمن  ,م الفعال والسطحي يحدىما مقياس استراتيجيات التعمبة. أوطال

Gralinski ىيممرش, ستاب وايرفن  أعداهالذي  الذاتدير مقياس تق يانوالث  .(2003لعربية  زايد )ا إلى( الذي نقمو
(Halmerch,stapp and Ervin ) من ثباتيما وصدقيما عمى عينة  التأكدبعد (. 1991محمد ) ونقمة لمعربية

( بين بعد 0.352يجابية ضعيفة بمغت)نتائج الدراسة عن وجود عالقة إ وأسفرت .بةوطال طالباٌ ( 72استطالعية بمغت )
 يارتباطفي حين تبين وجود عالقة  ,الصف الحادي عشر في محافظة الخميل ةبلدى طم الذاتالتعمم الفعال وتقدير 

كما أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة  .ذاتلام السطحي وتقدير مي( بين التع0.248)بمغت  ةبسال
لكل من  م الفعال والسطحي ومقياس تقدير الذات وفقاً يفي متوسطات درجات تقدير الذات بين مقياس التعم إحصائية

عند مستوى الداللة  إحصائيةد فروق ذات داللة السكن( في حين تبين وجو  انومك)الجنس, المستوى االقتصادي, 
(0.05=) في متوسطات درجة تقدير الذات تعزى لمتغير التخصص لصالح الفرع العممي وفي ضوء النتائج التي

  .عنيا الدراسة تم ذكر بعض التوصيات أسفرت

 
Abstract: 
   The aim of this study is to identify the nature of the relationship between the 
effective and surface learning strategies and self-esteem for the sample of the 
eleventh grade students in Hebron Governorate, and to explore the differences in the 
study variables (gender, specialization, the economic level and place of residence). 
Two scales were applied in this study, the first one is related to the effective and 
surface learning, which was prepared by Stipek & Gralinski, conveyed into Arabic by 
Nabeel Mohammad Zayed in Egypt (2003); the second one is the self-esteem scale 
prepared by Halmrech, Stapp & Ervin conveyed into Arabic by Adel Abdollah 
Mohammad in Egypt in 1991.These two scales were applied after their validity was 
confirmed on a sample which included (72) male and female students. The result of 
the study showed a weak positive relationship (0.352) between the two dimensions 
of the effective learning and the self-esteem for the 11

th
 grade students in Hebron 

Governorate, whereas there existed a correlative negative relationship which 
reached (0.248) between the surface learning and self-esteem. 
   Moreover, the study showed that there are no statistical significant differences at 
the average levels of the self esteem between the level of the effective and surface 
learning and that of self esteem according to study variables (sex, economic level 
and place of residence) whereas there are statistical significant differences at the 
significant level (α= 0.05) between the average levels of self esteem due to 
specialization variable for the scientific stream. The researcher, and in the light of the 
results of this study made useful recommendations in this field.  
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 الذاتقتها بتقدير استراتيجيات التعميم الفعال و السطحي و عال
 في محافظة الخميل الصف الحادي عشر بهطم عينة من لدى 

 :الخمفية النظرية
 إلتتىعمم بتحديتتد الموضتتوعات التتتي تتتؤدي التتت أبحتاثحتتد مجتتاالت أالفعتتال التتذي يعتتد  التعمتتيمييتتم       

 تطتورهمتة ق أنإال ( 1986العتام ) إلتىجتذور ىتذا المجتال تعتود  أن, ورغتم الطمبتةزيادة التحصيل لتدى 
 وطر مختمفة تعرض ما يتضمنن, حيث صممت لو أمن القرن العشري األخيرة األربعةالعقود  إلىتعود 
ىو محصمة التفاعالت بين العوامل  التعميم أن ضوعات و متغيرات, و تتفق معظم األطر عمىمن مو 

 ‘مجاالت عريضة ىي الخصائص القبمية لممعمم  ةالضمنية في أربع
سمات و خصائص التالميذ, الخصائص المادة الدراسية( والسياقات) من وبدنية, تمكنال حالتو, ه)عمر 
شطة أن)  داف التعمم(وعمميات التدريس,ىة واالجتماعية, و تندرج ىنا أيضًا المادة التعميمية وأالبيئي

  دريسنتائج الت خيراً وأ  (معاً  التدريس من حيث سموك المعمم و سموك التالميذ وتفاعل االثنين
 مجاليا (. ناك  أياً  يةساالدر  شطةناأل التغيرات التي تطال التالميذ كنتاج لممشاركة في)

 (pink,19852002 ,, في أدم.)  بنية التعميم في فيمالفعال  التعميم أبحاثنتائج  أثرتلقد و 
وقابمية  أىمية كثرتمك النتائج ىي األ أنو زيادة تعمم التالميذ و تحصيميم .  إلىالعوامل التي تقود و 

م و استراتيجيات تغيرىا محدودة, أصبحت وظائف المعم ؛من البحث  ( عاماً 80لالستخدام بعد )
يا أنولد و ال يصنع, كما العمم يُ  أنب نحو القولالتربوية الفجة  االعتقاداتثبت خطأ بعض بالتالي و 

وك التدريس وفقا واع سمأنختيار من ذخيرة واسعة من التدريس الفعال يتضمن اال أنأيضا  تأثبت
ليا صفة  أنجراء التطبيق عمى ميارات يعتقد وأىداف تعميمية معينة إل ,لمجتمع تالميذ معين

 & prophy كافة توجد نظرية واحدة لمتدريس تصمح لمتطبيق في السياقات الو أنذ إالعمومية , 

Good الحديثة لمتعميم ةالنظر  أن إلى( 2004الييجا وأبو ,) عاشور اأشار (. وقد 2002) ؛, في أدم 
, ولكنو عمومات ىي الميمة الوحيدة لمتعميم عنو قديما, فمم تعد عممية نقل الم سائداً  ناتمغي ما ك

ىذا ب, حيث يقوم المعمم بتخطيط لدى الطال مرغوبةتحقيق نواتج تعميمية  إلىنشاط مخطط ييدف 
, فالمعمم لن الحديثة لعممية التعميمة جديدة وفق النظر  أصبح لممعمم والمتعمم أدوارٌ وبالتالي  , النشاط

 استعدادا لتسميعيا. يقتصر عممو عمى إلقاء المعمومات لمطالب وحفظيا 
متتن ديتتك و  فقتتد اتفتتق كتتلٌ  Effective instructionالفعتتال   التعمتتيممفيتتوم أمتتا فيمتتا يتعمتتق ب     
و أنتالفعال ب يمالتعم( عمى تعريف 2004)بو الييجا,أ( وعاشور, و 1991),Razer & Dweekريزر

معينتة ومعتارف واتجاىتات وىتو تعمتيم يستتمتع بتو  قتادرين عمتى اكتستاب ميتارات الطمبة"تعميم يجعل 
و ذلك التعميم الذي يتم في مجموعتات صتغيرة أنب ( 2002)فو الغبيسي(. وعرً 1998 )جابر,  الطمبة

(Small Groups ) ًالمعمتتم  شتترافأىتتداف مشتتركة لمموقتتف التعميمتتي تحتتت إلتحقيتتق  , تستتعى معتتا
 جانتبتحصتيل ممحتوظ متن  أوتعمتم  إلتىم التذي يقتود يو التعمأن إلى( 1998)جابر, وأشار. وتوجييو
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كمينتتي فتتي تتتوفير التعمتتيم وفتتي  ,التتتي يمتتتزم بيتتا المعمتتم دريستتيةوقوامتتو نوعيتتة الممارستتات التالتالميتتذ 
لتفاعتتل المباشتتر متتع مواقتتف ا تنفيتتذ دوره القيتتادي. تختتتص ممارستتات تتتوفير التتتعمم بمتتا يحتتدث ختتالل

دارةو  ,لتخطتتيطور القيتتادي بمتتا يفعتتل ختتالل عمميتتة االتالميتتذ فتتي حتتين تختتتص ممارستتات التتد الحيتتاة  ا 
 التعمتتيم أنRazer & Dweek ,(1989 )ريتتزر  ديتتك و ضتتحأو وتقتتويم التالميتتذ. وقتتد  ,الصتتفية

تتمثتل فتي وضتوح وىتي تعتمتد عمتى ميتارة المتدرس و  ,الفكريتة اإلثارةل و الفعال يعتمد عمى بعدين األ
 اإليجتابي االنفعتاليثتر المتدرس أ والثتانيتصال الكالمي مع المتعممين عنتد شترح المتادة التعميميتة اال

تميزه تتمثل  خصائصويتولد ىذا من طريقة عرض المادة العممية. ولمتعميم الفعال   ,عمى المتعممين
التتتعمم  نايبتتذل فيتتو فكممتتا كتت يكتتون مناستتبا لممتتتعمم متتن حيتتث الوقتتت التتذي يتطمبتتو والجيتتد التتذي أنبتت

كونتتو  أنكمتتا  لتتو. أيستر ناكتت حيتتث وقتتتو ومتتا يتطمبتتو متتن جيتتد  المتتتعمم واستتتعداده متتن مناستبا لقتتدرة
م ذا يالتعمت ناويختدم متطمبتات حياتتو فكممتا كت ,واضح اليدف ذا معنى لممتعمم يرتبط بحاجاتو وميولو

 نايبقتتي أثتترا لتدى المتتتعمم فكممتتا كتت أنلتتو.  و يستر أ ناكتت فيتتو  بتتوقبتتاال عميتو ورغإازداد  معنتى لممتتتعمم 
 أنقتوة واستتمرارية واحتدث تغييترا فتي ستموك المتعممتين . و  أكثتر ناكت لتعمم ذا أثر فتي نفتس المتتعمم ا

دراكتويكتون مبنيتا عمتى فيتم المتتعمم  حتتى يكتون مستتمرا, أي قتابال لمتطبيتق والتقيتيم والتوظيتف فتي  وا 
 التتتعمم فرديتتاً  نا, فكممتتا كتتيقتتوم عمتتى مبتتادرة المتتتعمم ونشتتاطو ذاتيتتاً  راً يمستت يكتتون أنختترى. و أمواقتتف 
يكتون  أنو  فعتاال. ناتي حصل عمييا كممتا كتعن المفظية والتمقين والمتعمم يقدر ويقيم النتائج ال بعيداً 

ثتارةمبنيا عمتى تعزيتز المتتعمم   الثتواب يشتجع عمتى أنمتن العقتاب حيتث وجتد  بتالثواب بتدالً  دافعتيتو وا 
 ىيتتا تقتتو أنتبعيتتا الثتتواب ف أوصتتاحبيا  إذالمثيتترات التتتعمم  االستتتجابة أنن العقتتاب أي متت أكثتترالتتتعمم 

الميمتة فتي التعمتيم ( بعض العوامل 2004) الييجا بوأو رد كل من عاشور, أو و  .بيا ويحتفظ المتعمم
 انسيتوقتتف التعمتتيم الصتتفي الفعتتال عمتتى متتدى تجتت حيتتث,منيتتا خصتتائص المتتتعممو,  الصتتفي الفعتتال
 ,وقتيميم ,وصتفاتيم الجستدية ,والحركيتة ,عممتين فتي الصتف متن حيتث قتدراتيم العقميتةخصائص المت

م يىتتتم العوامتتتل التتتتي تقتتترر فاعميتتتة التعمتتتأيعتتتد ىتتتذا العامتتتل متتتن  ذإ ,وتكامتتتل شخصتتتياتيم ,واتجاىتتتاتيم
وقيم واتجاه وميول شخصتية المعمتم  بدرجة كفاءة وذكاء ميفاعمية التعم تتأثر حيث,خصائص المعممو 

,  حيث يثير التفاعل المستمر بين سموك المعمم وسموك المتعمم فتي نتتاج لمعمم والمتعمموخصائص ا
ساس من التفاعتل أالتعميم وترتبط شخصية المعمم الواعي الذكي بطرق التدريس الفعالة القائمة عمى 

مى ىذا الختالف ميوليم وع ذ يختمف تحصيل المتعممين في المواد المختمفة تبعاً إ ,و المادة الدراسية
م يتتتترتبط فاعميتتتة التعمتتتو م, يالتنظتتتيم الجيتتتد والعتتترض الواضتتتح لمتتتادة الدراستتتة  يزيتتتد فعاليتتتة التعمتتت نإفتتت

الدراسي من حيث اختالف طالب الصف في قدراتيم  التي يتكون منيا الصف االجتماعية بالتركيبة
 وخبراتيم السابقة . ,وقيميم ,وميوليم ,واتجاىاتيم ,وصفاتيم
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ارتباطتتا  ويتترتباطإ فعاليتتة أكثتتر التعمتتيموالمواصتتفات التتتي تجعتتل متتن  الشتتروط أنكر والجتتدير بالتتذ    
 أنو  ,فتتي الموقتتف التعميمتتي وفعتتاالً  يجابيتتا ومشتتاركاً إجعتتل الطالتتب ي أنو  ,باليتتدف المطتتروح  وظيفيتتة
عمتتتتتتى النقتتتتتتد والتحميتتتتتتل والتركيتتتتتتب  أن يكتتتتتتون الطالتتتتتتب قتتتتتتادراً و  ,ديمقراطيتتتتتتة إدارةالصتتتتتتف  إدارةتكتتتتتتون 
ال  يكتتون الطالتتب فتتي موقتتف  أنو  ,عنتتد الطتتالب واالنتبتتاهتثيتتر الدافعيتتة والتشتتويق  أنو  ,جواالستتتنتا
عنتتد الطالتتب  يتنمتت أنو ,  إكتتراهيتتو بكتتل صتتراحة ووضتتوح دون أبتتل فتتي موقتتف يعطتتي فيتتو ر  ,المتمقتتي

الفعتتتال  لمتعمتتتيم أن(1988قطتتتامي , ) ردأو  كمتتتا .شخصتتية متكاممتتتة عقميتتتا واجتماعيتتتا وحستتتيا وحركيتتتا
م فتي التوطن العربتي عامتة وفتي فمستطين يالمالحظتات عمتى مخرجتات التعمت أىتمعل متن فم , مبرراتٍ 

ىنالتتك جيتتودا  أنم متتع العمتتم يعتتام فتتي مخرجتتات التعمتت خاصتتة ىتتو العالقتتة التتتي تؤكتتد وجتتود ضتتعف
لتالفتتتتي ىتتتتذا  ,ومؤسستتتتات التعمتتتتيم بشتتتتكل عتتتتام ,جيتتتتدة جتتتتدا تبتتتتذل متتتتن قبتتتتل المعممتتتتين بشتتتتكل ختتتتاص

 أساستيجتل تحستين ىتذا الواقتع بشتكل أعتالج متن  إلتى حتتاجتر التتي . ولعل متن أىتم األمتو الضعف
م. ومتتن ىنتتا جتتاءت فكتترة يفتتي عمميتتة التعمتت ر التترئيسشتتيتتا المؤ أن ىتتاعمتتى اعتبار  ىتتي طريقتتة التعمتتيم

الفعتتال ظيتترت نمتتاذج عتتدة فتتي ىتتذا المجتتال منيتتا نمتتوذج  عمتتيمالت ألىميتتة, و الفعتتال لتعميمبتتا االىتمتتام
 , ,Joyce & (1988)Weill ونواختتتتتتتتتر جتتتتتتتتتويس  ,Ausubelet (,(1978زبتتتتتتتتتل أو 

 األستئمةعتن عتدد متن  اإلجابتةىتذه النمتاذج  حاولتتوغيرىا كثير. وقتد   Suchman(1989)ناسكم
يتصتترف المعممتتون بالطريقتتة التتتي  ولمتتاذا ؟ رف المعممتتون فتتي المواقتتف التعميميتتةكيتتف يتصتت :منيتتا

متا المبتادئ التتي يعتمتد  وأخيتراً ممتين ؟الذي يتركتو المعممتون فتي ستموك المتع األثرما و  تصرفوا بيا ؟
 حاولتتة التتي الرئيستمتن ختالل عترض األستئمة . و ؟ التعميميتة عمييا المعمتم فتي تفاعمتو متع المواقتف

عمى المعمم وسموكو في المواقتف التعميميتة. وفتي  النماذجعنيا تبين تركيز ىذه  اإلجابةلنماذج اىذه 
 أن كماالعصر الذي يعيشون فيو. إلىنقل المتعممين  وظيفة المعمم تتمثل في نإعصر المعموماتية ف

وىتتذه البيئتتة الصتتفية قتتد  ممتعتتة,فتتي بيئتتة صتتفية مشتتجعة مرنتتة  إاليحتتدث  أنالفعتتال ال يمكتتن  التعمتتيم
 .وجدت نإمشجعا لممتعممين  ن عامالً تكو 

 التتذاتمفيتتوم تقتتدير  أن( 1983), ستتالمة , يالتتدر ينتت فقتتد ذكتتر التتذاتوفيمتتا يتعمتتق بتقتتدير      
 اآلخترينقتل متن فستيم أأننفسو بطريقتة متا, فتالبعض يترون  إلىفرد ينظر  كل   أنعمى   إليويشار 

قبتال نحتو غيترىم متن النتاس, فتجتدىم ال يتصترفون بحمتاس  ,وبالتالي ينعكس ذلك عمى سموكيم وا 
عمتى ستموكيم نحتو غيترىم,  أيضتافسيم حق قدرىا وبالتالي يتنعكس ذلتك أنيقدرون  والبعض اآلخر

جمتش, أنجمتش و أنفنجتد   التذاتتقتدير من غيرىم وتوجد تعريفتات عديتدة ل أفضليتصرفون  فنجدىم
(1958)English &Englishيم صتريح لمنقتاط الحستنة يتيركتز عمتى تق وأنتب التذاتتقتدير  يعرفان

 يتتراوحمتصتل  أوو حكم شخصي يقع عمى بعد أن, بCattel (1965)ويعرفو كاتل, .والسيئة لمفرد
 سمبية .وال بين اإليجابية
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لفرد لنفسو او تقييم يضعو أنب الذاتتقدير  إلى Cooper Smith ( (1976,ويشير كوبر سيمث  
والستمبية نحتو  اإليجابيتةواتجاىتات الفترد  التذاتبنفسو ويعمل عمى المحافظة عميو ويتضمن تقتدير 

كتتم ىتتو ح التتذاتتقتتدير  أنأي  و ونتتاجح وكتتفء, و قتتادرأنتتكمتتا يوضتتح متتدى اعتقتتاد الفتترد ب ,ذاتتتو
لفتترد نحتتو نفستتو ومعتقداتتتو عنيتتا و اكمتتا يعبتتر عتتن اتجاىتتات  ,الفتترد عمتتى درجتتة كفاءتتتو الشخصتتية

التعبيريتتتة  األستتتاليبباستتتتخدام  اآلختتترين إلتتتىخبتتترة ذاتيتتتة ينقميتتتا الفتتترد  بمثابتتتة التتتذاتيكتتتون تقتتتدير 
د اتجاىتات الفتر  وأنتب الذاتتقدير  إلى Rogers (1969)روجرز, وفي ىذا الصدد أشار .المختمفة

تقتدير  أن إلتى(  (1979 . ويذىب مصطفى فيمتيانفعالي وآخر الذي بو مكون سموكينحو ذاتو 
وعن قدرتو نحو كتل متا يقتوم بتو متن  ,نفسوالفرد  إدراكاتجاه يعبر عن  أوعن مدرك  عبارةٌ  الذات
 االستتقالل إلتىحاجات الطفولتة وخاصتة الحاجتة  إطاروتصرفات, ويتكون ىذا المدرك في  أعمال
ىتتو الثقتتة بتتالنفس  التتذاتتقتتدير  أنIsaacs (1982 )ايتتزاكس , ويتتذكر  .يتتة والتفتتوق والنجتتاحوالحر 

: التتذات( تقتتدير 1985)كمتتا يعتترف بخيتتت .واعتتتزازه  وإلنجازاتتتو ,والرضتتا عنيتتا واحتتترام الفتترد لذاتتتو
 ,مجموعتتة متتن االتجاىتتات والمعتقتتدات التتتي يستتتدعييا الفتترد عنتتدما يواجتتو العتتالم المحتتيط بتتو وأنتتب

لتوقعتتات النجتتاح  طبقتتاٍ  ستتتجابةلاليعتتد الشتتخص  عقميتتٍا ً  يعطتتي تجييتتزاً  التتذاتتقتتدير  نإن ىنتتا فتتومتت
 الرفض. أوحكم الشخص تجاه نفسو قد يكون بالموافقة  نإوالقبول والقوة الشخصية, وبالتالي ف

رؤيتتة ستتميمة موضتتوعية لمتتذات فقتتد  أويتتتمخض عتتن وعتتي  التتذاتتقتتدير  أن( 1989ويتترى كامتتل )
تضخم ورمي خبيث في  أو الذات ناويصاب بما يمكن وصفو بسرط ,د في تقديره لذاتويغالي الفر 

و  ,المفظيتة والعدوانيتةويبحتث عتن الكتالم بتدون عمتل  ,اآلخترينذات الفرد يجعمو غير مقبتول متن 
 واإلحستتاسويحتتط متتن قتتدرىا وبالتتتالي ينحتتدر بذاتتتو نحتتو الدونيتتة  ,الفتترد قتتد ال يعطتتي نفستتو حقيتتا

  .اآلخرينيجمع بين الكبرياء والتواضع واحترام  فقد يكون الفرد متزناً  وأخيراً  ,بالنقص
 التتذاتتقتتدير  ( 1991)عستتكر  فتتي إليتتوالمشتتار  Rosenberg,(1991)ويعتترف روزنبيتترج       

   .نحو النفس بوموج أم كانتبو حاجيات الفرد الشاممة سال وأنب
وتقيتيميم  اآلخترينعتن كيفيتة رؤيتة  دالفتر ىتو الفكترة التتي يتدركيا  التذاتتقدير  أنمما سبق يتضح 

والتفاعتل معيتم فتي  اآلخريندور  أو  ,الدور االجتماعي عمى كل التعريفات السابقة تؤكد نا  و  ,لو
 لدى الفرد. الذاتفي تكوين تقدير  اآلخرينوىذا يوضح أىمية التفاعل مع  ,وتقدير الفرد لذات

فتتتتتي عبتتتتتد  (Wolfذكتتتتتر وولتتتتتف )فقتتتتتد   التتتتتذاتالتتتتتتي تتتتتتؤثر فتتتتتي تقتتتتتدير  وفيمتتتتتا يتعمتتتتتق بالعوامتتتتتل
يكتتتتون فتتتتي مجممتتتتو استتتتتدماج  واإلستتتتقاطعتتتتن طريتتتتق االستتتتتدماج  التتتتذات إدراك أن (1987)الفتتتتتاح,

ستتقاطلحستن ا  جانتتبالقبتيح, والتتتوازن بتين العمميتتتين لتتيس مضتمونا تمامتتا ممتا يجعتتل الزيتادة فتتي  وا 
متل ديناميتة ذاتيتة تتؤثر عرضتة لعوا التذاتتقتدير  أناألخر. لذلك نجد  الجانبفي  ناتسبب النقص

بتين الصتتورة الداخميتتة لمتذات والواقتتع الختتاص  االنستتجامعبتتر عتن نقتتص  إذاالشتتخص   أنأي  ,فيتو
يقدر نفسو بدرجة منخفضة في المواقف التي تتطمتب  باآلخرينو في عالقاتو الشخصية نإف الذاتب
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 يحتاولونالنتاس  نإفت متراأل ناعممتو. وميمتا كت أداءة في طويقدر نفسو بدرجة متوس ,وتفكيراً  ذكاءً 
تتدعم  اطرقت ايستمكو  أن (فستيمنبصرف النظر عن القيمة المبدئيتة التتي قتدروىا أل )في كل المواقف

عتن  تعبتر الحتوافز واآلراء  نإحيتث  األحيتان يكون تحقيق ذلك صعبا في بعتض وقد الذاتتقدير 
و ال يستطيع الختروج أندو , ويبالذاتييدد تقدير  نوع من الصراع  بينيا مما إلىتؤدي  مما الواقع

)رفض متطمبتتات أع فتتي خطتتو الوقتت أوالفتترد( متطمبتتات)رفتتض  إشتتباعمتتن ىتتذا الصتتراع بتتدون عتتدم 
( وتكتتون النتيجتتة ىتتي القمتتق والشتتعور التتذاتبالضتترر )رفتتض متطمبتتات  اإلصتتابة أوالعميتتا (  التتذات

لمتصتتارعة وال تتتوازن بتتين الحاجتتات ا حتتداثإ يعمتتل عمتتى  التتذاتتقتتدير  تيديتتد نإوليتتذا فتت ,بتتالخوف
ىو فتي مرحمتة وقايتة نفستيا متن  الذاتتوجد طريقة سيمة لمتخمص من الصراع ولكن كل ما تفعمو 

 القمق الذي يحدثو الصراع.
 اآلخرين إلىتقييم عام لقدرات الفرد ينقمو  بمثابة الذاتتقدير  أن ,(1963)فائق  أكدو     

وامل البيئية والعوامل الشخصية في تكوين الع أىمية  من خاللو  .باألساليب التقميدية المختمفة
  الذاتغياب التعرف عمى  أن,كما  ياانفعالو يتوتر نإمنخفض لدى الفرد, ف أوتقدير ذات مرتفع 

العوامل الدينامية الداخمية  أناختالف  إلىصل ت التي  الذاتلمتعرف عمى  مقاومةفي حقيقتو 
 أن (1979) القطانو  يفيم وذكر ,عمييا االنفعاليوالحكم  , الذاتتسبب عدم التعرف عمى 

 ,عوامل تتعمق بالفرد نفسومنخفض.  أوتكوين ذات مرتفع  إلىمن العوامل المؤدية  نينوعىنالك 
 ,عدم االستقرار النفسي أوتتحدد بقدر خموه من القمق  الفردلدى  الذاتدرجة تقدير  أنفمقد ثبت 
ويكون  ,طبيعياً  دة ساعد ذلك عمى نموه نمواً بصحة نفسية جي الفرد متمتعاً  ناك إذاو أنبمعنى 

فكرتو عن ذاتو تكون  نإمن النوع القمق غير المستقر ف  الفرد انك إذا أما ,تقديره لذاتو مرتفعاً 
وىي متصمة بظروف  ,عوامل تتعمق بالبيئة الخارجيةو وبالتالي ينخفض تقديره لذاتو. ,منخفضة
ىل يسمح لو التربية ومنيا: وكذلك نوع  ,دأ فييا الفر الجتماعية والظروف التي تربى ونشالتنشئة ا

 ما نوع العقاب الذي يفرض عميو ؟و  يريد؟ ماذاىل يقرر لنفسو و العائمة ؟ أموربالمشاركة في 
 األسئمةعن ىذه  اإلجابةبقدر ما تكون  وىذا يعنيعداء(. أوبة الفرد )مح ألصدقاء األسرةنظرة و 

 ,(1987)عبد الفتاح ويذىب.الذاتدرجة عالية من تقدير  إلىموضوعية وايجابية بقدر ما تؤدي 
مثل استعداده  ,العوامل التي تؤثر في تقدير الفرد لذاتو كثيرة منيا ما يتعمق بالفرد نفسو أن إلى

 ,ما يتعمق بالبيئة الخارجية :ومنيا ,يستغميا بما يحقق لو الفائدة أنوقدرتو والفرص التي يستطيع 
 نإ, فواإلبداع واإلنتاج واالنطالقلمفرد المجال  ئتييالبيئة  كانت إذال معيم وباألفراد الذين يتعام
 أنالفرد بحيث ال يستطيع  أماموتضع العوائق  ,البيئة محبطة كانت إذا أما ,تقديره لذاتو يزداد

تقدير الفرد لذاتو ينخفض, وكذلك  أنوال يستطيع تحقيق طموحاتو ف ,يستغل قدراتو واستعداداتو
بعوامل دائمة مثل  يتأثرلكن العوامل البيئية والموقفية فحسب , ب يتأثرال  الذاتتقدير  نمو نإف

 أن. كما وسمات شخصيتو والمرحمة العمرية والتعميمية التي يمر بيا ,وقدراتو العقمية ,ذكاء الفرد
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, فقد يضاأفي المواقف المختمفة  واتنالذيتغير في المواقف المختمفة كتغيير مفيومنا  الذاتتقدير 
بدرجة منخفضة في  نفسوويقدر  ,باآلخرينالشخصية  ويقدر الفرد نفسو بدرجة كبيرة في عالقات

 .وبدرجة متوسطة في أداء عمم نفسوالمواقف التي تتطمب ذكاء وتفكيرا, ويقدر 
 ردأو فقتتد  التتذاتم الستتطحية والفعتتال ومفيتتوم تقتتدير  يعتتن العالقتتة بتتين استتتراتيجيات التعمتت أمتتا        
 Superficial Learning" م الستتتطحيياستتتتراتيجيات التعمتتت أن ,Stipke (1996)  ستتتتبيك

Strategies"  معمومتتات ومعتتارف  إلدراك الطمبتتةعتتن طتترق التتتعمم واالستتتذكار التتتي يستتتخدميا تعبتتر
والتركيتتتز فقتتتط عمتتتى تتتتذكر المتتتادة دون فيتتتم  اآلختتترينالمتتتادة الدراستتتية وتتمثتتتل فتتتي التخمتتتين والنقتتتل متتتن 

( Affective Learning Strategies) الفعتالم ياستتراتيجيات التعمت أمتا ,ةبالصتع جتزاءاألوتخطتي 
 ,معمومتات ومعتارف المتادة الدراستية إلدراك ؛الطمبةفتعبر عن طرق التعمم واالستذكار التي يستخدميا 

ختتتذ المالحظتتتات , وأاألستتتئمةوتتمثتتتل فتتتي تكامتتتل وربتتتط المعمومتتتات الجديتتتدة بالمعتتتارف الستتتابقة وطتتترح 
عادة, إلتقاناو  القتدرة يتؤدي  اختالف  أنيتضح و .والتمكن من مادة الموضوع ,الصياغة والتمخيص وا 

م الفعالتتتتة ياستتتتتراتيجيات التعمتتتتإلتتتتى تتتتتؤدي  األداء أىتتتتداف أنكمتتتتا  ,ميختتتتتالف استتتتتراتيجيات التعمتتتتإ إلتتتتى
الراشتتدين  أن Dweek & Elliott,(1983)زعمتتت  دويتتك واليتتوت  فقتتد ,والستتطحية عمتتى الترتيتتب

لثابت لمقدرة يرتبط باالفتراضات نحو القدرة من حيث د او ستخدمون تصورين  لمقدرة ىما: تصور الوجي
ستتمة  نيتتاوا  (  اآلختترينمتتن  أكثتترالتتبعض لديتتو منيتتا  أن) بمعنتتى  متستتاويةبصتتورة غيتتر  األفتتراد توزيتتع 

وفيتتو تتكتتون  ,رةلمقتتد األدائتتيتصتتور التزايتتد و ‘ م واألداء فتتي المجتتاالت المختمفتتة يعامتتة تتتؤثر فتتي التعمتت
والقتتدرة بيتتذا  ,لمفتترد األدائتتيوتزيتتد ختتالل الستتموك  ,خبتترة متتن الميتتارات والمعتتارف تتستتع بمتترور الوقتتتال

 .Stipke,(1989) .تتطور من خالل الدراسة والممارسة  ,التعريف
مينيتة ىامتة  معتانمفتاىيم الطتالب لمقتدرة العقميتة ليتا  أن Dweek ( 1979  ),لقتد زعمتت دويتكو     

ىدف الطالب الذين يتبعون مفاىيم الوجود الثابت لمقدرة  نإ. اإلنجازسموكياتيم في سياقات يث من ح
ن دون و التي تعمموىا. ىؤالء ىم الواثق ميكمية التعمبصرف النظر عن  ,يظيروا بمظير البراعة أنىو 

ال يوجتد فييتا  يولكتنيم يميمتون الختيتار الميتام التت ,ةتمك القتدر  إلظيارينشدون الفرص  ,تحفيز قدرتيم
تيتبط  ةببعتض ىتؤالء الطتالب صتعو  ويواجتولقتدراتيم  اً ىنتاك حتدود أنوال يعتبرون  ,أي احتمال لمفشل

مواقتتف التحصتتيل.  الطتتالب التتذين لتتدييم مفيتتوم الوجتتود  اويتجنبتتو  ,لتتدييم بصتتورة كبيتترة التتذاتفعاليتتة 
 أعطتوا إذام نقتص ظتاىر فتي القتدرة باستثناء ىؤالء التذين لتديي ,ومتدني الثقة في قدرتيم ,الثابت لمقدرة

لكتتتي ال يعتتتزى الفشتتتل  ,جتتتداً  الصتتتعبة أو ,يم ستتتوف يختتتتارون الميتتتام الستتتيمة جتتتداً نإاختيتتتار لمميتتتام فتتت
كمتتا ىتتي  ,لتتم يتتتمكن الطتتالب متتن اختيتتار الميتتام التتتي يؤدونيتتا نإبالضتترورة عمتتى القتتدرة المنخفضتتة 

وأكتتد (.(Stipke 1998ستتتيبك,   ضتتحأو كمتتا  الحالتتة فتتي المدرستتة عتتادة, فقتتد يشتتعرون بعجتتز التتتعمم
الظيتور بمظيتر البراعتة  لكتن  إلتىلمقتدرة  األدائيتةالتذين يتبنتون مفتاىيم الزيتادة  األطفتال أنعمى  أيضاً 
الممارستتتة والجيتتتد  أنيم يفترضتتتون نإفعنتتتدما يفشتتتمون فتتت ,يكونتتتوا بتتتارعين بزيتتتادة مستتتتويات ميتتتاراتيم أن
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 صتتتعوبةذات  يختتتتارون ميامتتتاً  األطفتتتالىتتتؤالء  متتتن فرصتتتيم المستتتتقبمية لمنجتتتاح. مثتتتل انستتتوف تزيتتتد
التتي ستيكون  جتداً  الصتعبةالميتام  أو ,والتتي تتطمتب جيتدا قمتيالً  متن الميتام الستيمة جتداً  أكثرمتوسطة 

وىكتتتتذا يشتتتتددون عمتتتتى الجيتتتتد  ,اإلتقتتتتانيتتتتم يظيتتتترون ستتتتموكيات التوجتتتتو نحتتتتو نإ ,غيتتتتر ممكتتتتن نجازىتتتتاإ
 .يواجيونياويكابرون عندما  ,فعالةباستخدام استراتيجيات 

باستتتخدام استتتراتيجياتيا  ارتبطتتت اإلتقتتان ىتدافأ  إن القتتول إلتتى Ames(,1988), أمتتيسوذىتب      
 اإلتقتانالطالب ذوي الدرجات العالية عمى مقيتاس التوجتو نحتو  أنلقد وجد و في حل المشكمة الفعالة, 

) مثتتال: تمختتيص المتتادة غيتتر الستتتراتيجيات متتا وراء المعرفتتة  توافقتتاً  أكثتتر فتتي العمتتوم قتترروا استتتخداماً 
ل المشتتتكالت الحاليتتتة والماضتتتية ( وأقتتتل ويربطتتتوا بتتتين حتتت ,العمتتتل ثنتتتاءأ أستتتئمةلوا أيستتت أنالمفيومتتتة , و 

المتتوجيين  األفتراد( عن  األسئمةبمعنى النقل , التخمين ,وتخطي )ستراتيجيات السطحية لال استخداماً 
فعالتتتتتة ) التخطتتتتتيط, وتنظتتتتيم المتتتتتادة ,ووضتتتتتع م اليكبتتتتر باستتتتتتخدام استتتتتتراتيجيات التعمتتتتأبصتتتتتورة  لتتتت داء

واستراتيجيات المعالجة العميقتة ) تمييتز المعمومتات اليامتة متن غيتر  مبتسيير التعم( المعروفة األىداف
  (.ممعمومات المعروفة وفيم ما يسمعفيم ومواءمة المعمومات الجديدة ل ومحاولة ,اليامة
 باالتزان ووعالقت ,الذاتتعرف عمى مستوى تقدير ال إلى( التي ىدفت 2007) حمدانفي دراسة و      

بتتبعض  ووعالقتتت بتتةوطال ( طالبتتاً 354جامعتتة القتتدس عمتتى عينتتة عشتتوائية بمغتتت ) بتتولتتدى طم االنفعتتالي
النتتائج  أشارتخل( حيث السكن,مستوى الد مكانالمتغيرات )الجنس,الكمية , معدل الطالب التراكمي ,

وعتتدم  اإلنتتاثتعتتزى لمتغيتتر الجتتنس لصتتالح  التتذاتى تقتتدير فتتي مستتتو  إحصتتائيادالتتة  وجتتود فتتروق  إلتتى
تعتتزى لمتغيتتر الستتكن ومستتتوى التتدخل. و اتفقتتت  التتذاتفتتي مستتتوى تقتتدير  إحصتتائيا وجتتود فتتروق دالتتة

يتتا أن إالالستتكن .  مكتتانمتتع  التتذاتفيمتتا يتعمتتق بعالقتتة تقتتدير  حمتتدان( متتع دراستتة 1993دراستتة بكتتر )
 الفتتردعنتتد  التتذاتمعرفتتة تقتتدير  إلتتى( 1993دراستتة بكتتر )حيتتث ىتتدفت  بتتالجنس.اختمفتتت فيمتتا يتعمتتق 

الستتكن .  ومكتتان ,بمتغيتترات الجتنس وعالقتتو, وقطتاع غتتزة المحتمتتين ,الفمستطيني داختتل الضتفة الغربيتتة
متتن غتتزة وتتتم  أستترة( 100متتن الضتتفة الغربيتتة و ) أستترة( 200الدراستتة عمتتى عينتتة مكونتتة متتن ) وطبقتتت
عنتد  التذاتمستتوى تقتدير  أن إلتى أشتارتجت الدراسة بنتائج . وخر األسر( من ىذه فردا 620اختيار )

جتنس  أنو متن العتالم العربتي وبينتت الدراستة نتامع اقر  بالمقارنةمتوقعا  نامما ك أعمىالفمسطيني  الفرد
 أطفتتالعنتتد  التتذاتمتوستتطات  أنو  ,دورا حاستتما فتتي مستتتوى تقتتديره لذاتتتو نايمعبتت ستتكنو ال ومكتتان الفتترد

 نازكرمتت فيمتتا ركتتزت دراستتة قطتتاع غتتزة. أطفتتالعنتتد  التتذاتمتوستتطات تقتتدير  متتن عمومتتاً  أعمتتى الضتتفة
Zuckerman, (1985)  التتذاتومفيتوم  ,التذاتفتي تقتدير  واإلنتاثعمتى دراستة الفتروق بتين التذكور, 

( 804العينتتة ) أفتترادفتتي الحيتتاة , وذلتتك فتتي المرحمتتة الجامعيتتة . وبمتتغ  أىتتدافيمومتتدى تتتأثير ذلتتك فتتي 
بتتين  إحصتتائيا و بتتالرغم متتن عتتدم وجتتود فتتروق دالتتةأنتت. وبينتتت نتتتائج الدراستتة  بتتاً ( طال127, و ) بتتوطال

عمتتى  أعمتتىالتتذكور قتتد حصتتموا عمتتى درجتتات  أن إالالعتتام . التتذاتفتتي مستتتوى تقتتدير  واإلنتتاثالتتذكور 
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والتوافتق الشخصتي و االكتفتاء  الخطابتةفتي مجتال العمتوم, الرياضتيات, والقيتادة و  الذاتمقياس تقدير 
 ي.الذات
(,  يتاً تايوان 117 و أمريكيتاً  116 عمتى ) أجريتت (.التتي Hsuen ,1997 )ىستوين فتي دراستة و      

        و أمريكي50 التالميذ من الصفين الرابع والسادس االبتدائي الموىوبين اشترك منيم ) أخدوقد 

 ,د القتتدرةالستتتجابات التحتتدي اتضتتح لتتدييم معتقتتدات قويتتة حتتول مفيتتوم "تزايتت بتتوفتتي تجر  ( تتتايواني43
يريتدون الحصتول عمتى  وكتانواقويتة  أىتدافلتدييم  ناوكت ,لدييم ثقة كبيرة في قدرتيم عمتى التتعمم ناوك

 بوٌ وفضتموا ميامتا صتع األداءاستتجاباتيم مختمطتة لبنتود ىتدف  وكانتت ,المعمم واستحساندرجات جيدة 
تفضتيال اعيتة فتي جم روقتاً ولتم يظيتروا ف ,صتعوبةظيروا قدرة في مواجية الوأ ,والرياضيات ,في القراءة

( 176عمتى ) أمريكيافي  أجريت (.التي1988) ,Amse أميس  دراسة أكدتوقد  ,لسموك التحدي متي
و  ,أكاديميتتتامتتتن الطتتتالب المتقتتتدمين  الثانويتتتةوالمرحمتتتة  اإلعتتتداديوالثالتتتث  الثتتتانيالصتتتفوف  بتتتةمتتتن طم

ي حجترة الدراستة قترروا استتتخدام فت اإلتقتان أىتداف تحقيتتق  عمتىلتدييم قتدرة التذين  أن أوضتحت النتتائج
 أىتداف أدركتواومتن  ,النجتاح ينبتع متن الجيتد أنلتدييم اعتقتاد قتوي بت نااالستراتيجيات الفعالتة وكت أكثر
الفشتل لتنقص القتدرة  اوعتزو  ,عمتى قتدرتيم وتقتويم قتدرتيم ستمبا التأكيتديميمون بوضوح نحتو  كانوا األداء

 ,Cho شتتتتو واتضتتتتح فتتتتي دراستتتتة يتتتتة التكيفيتتتتة.دافعمتتتتاط الأنتوكيتتتتد  يفستتتتر اإلتقتتتتان أىتتتتداف أنواتضتتتتح 
واستتتتتخدام  اإلتقتتتتانفتتتتي كوبتتتتا وجتتتتود عالقتتتتة ارتبتتتتاط دالتتتتة بتتتتين التوجتتتتو نحتتتتو ىتتتتدف  أجريتتتتت(.1991)

وعزو النجاح لمجيد وعتدم وجتود عالقتة دالتة بتين  اإلتقانومن التوجو نحو ىدف  ,مياستراتيجيات التعم
ولتتتم  ,األداءنحتتو ىتتدف  الطمبتتةالتتتعمم وبتتين توجتتو واستتتخدام استتتراتيجيات  األداء أىتتدافالتوجتتو نحتتو 

 Meece ((1988,ميكتي ضتحت دراستةأو  و في ىتذا الستياق  .بتدائياإل بوتمك الفروق بين طم تظير
وتبتين وجتود   ,اإلتقتان أىتدافبصورة كبيرة عمى  أكدوابتدائي تالميذ الصفين الخامس والسادس اإل أن

تتتتتوجييم نحتتتتو اكتستتتتاب التقتتتتدير  نامتتتتن كتتتت أمتتتتا  ,لتتتتدييم يتتتتةشتتتتطة العممنفتتتتي األ عاليتتتتاً معرفيتتتتا  انيماكتتتتا
 .شطةناألمعرفيا منخفضا في تمك  انيماكاتجنب العمل فقد قرروا  أواالجتماعي وسرور المعمم 

 ,ميمتتتتاط باستتتتتراتيجيات التعمتتتتنتمتتتتك األ وجتتتتود ارتبتتتتاط بتتتتين عتتتتن  (Lee,1996)  لتتتتيَ  استتتتفرت دراستتتتةو 
الداخميتتة, ة متتن الدافعيتت ,قيمتتة الدافعيتتة المفضتتمة لمتتتعمم وستتموكيات حجتترة الدراستتة, وركتتزت النتتتائج عمتتى

وضتتع  أىميتتةوالستتمات الدافعتتة العامتتة متتن الحتتاالت الدافعيتتة فتتي المواقتتف الخاصتتة, كمتتا ركتتزت عمتتى 
عمتتتى  التتتتي أجريتتتتCarr(1997)كييتتتر, نتتتتائج دراستتتة وأشتتتارت محتتتتوى متتتادة الموضتتتوع فتتتي االعتبتتتار.

حبتا  أكثترو  ,ستتراتيجيات الصتريحةقتل حبتا الستتخدام اإلل أكتل طفت نال االبتدائي كو تالميذ الصف األ
متتا وراء  ناولقتتد كتت ,ستتتراتيجيات المضتتمرة واالستتترجاع متتن التتذاكرة فتتي جمستتة المجموعتتةالستتتخدام اإل

 بتتودراستة عمتى طمفتي  Zhang (1995.)جنازىتت كمتا توصتل ,ستتراتيجياتة منبئتا الستتخدام اإلالمعرفت
كميتة متوستطة لتتعمم المغتة  إلستتراتيجية األفترادتكترار استتخدام  أنعشتر اتضتح  والثتانيالصفي العاشر 

بتتتين تكتتترار  بتتتوفعاليتتتة قبتتتوليم لتتتتعمم المغتتتة متوستتتطة, ووجتتتدت عالقتتتة موج كانتتتت, كمتتتا منخفضتتتاً  ناكتتت
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وقتتيم الميمتتة (  التتذاتمتغيتترات الدراستتة )الشتتدة وفعاليتتة  وكانتتتوفعاليتتة التوافتتق  اإلستتتراتيجيةاستتتخدام 
 ثانيتتةعمتتى تالميتتذ  أختترىضتتحت دراستتة أو فتتي حتتين  اإلستتتراتيجيةكتترار استتتخدام لتتة لتكميتتا منبئتتات دا

ي لمتعمتتيم متتن بتتين البنتتين والبنتتات لصتتالح البنتتات ستتت استتتراتيجيات تنظتتيم ذاتتت وجتتدت فروقتتاً  إعتتدادي
 أنعشتتتر توضتتتح  والثتتتانيمتتتن الصتتتفين العاشتتتر  واإلنتتتاثدالتتتة بتتتين التتتذكور  عشتتتر  كمتتتا وجتتتدت فتتتروق

وقتابميتيم لتتعمم المغتة  اإلستتراتيجيةمتن درجتات التذكور فتي تكترار استتخدام  ىأعمت كانتت اإلناثدرجات 
(Zhang,1995) 1998ستتتبيك ويشتتير(Stipke, )م يستتتراتيجيات التعمتتتستتتخدم إ أنيمكتتن  وأنتت إلتتى

واع كثيتترة متتن أنتتبدراستتة  ظتتيم تعمتتم الفتترد ولقتتد قتتام البتتاحثونستتتراتيجيات متتا وراء المعرفتتة لتنإ أوالفعالتتة 
واختبار الفيتم  األسئمةي لمتعمم التي تتضمن التخطيط ووضع اليدف وتوجيو الذاتيات التنظيم ستراتيجإ

والتوصتل  ,وربتط المعرفتة الجديتدة بالقديمتة ,األساسية األفكاروالبحث عن  ,والتفكير في المادة الجديدة
كالت ومشتتتت ,وحفتتتتظ الستتتتجالت ,وتنظتتتتيم المالحظتتتتات ,متتتتن تستتتتجيل والتأكتتتتد ,تنبتتتتؤاتاللالستتتتتنتاجات و 
 ثانيتتةفتتي عينتتة  اً فروقتت(  Carr,1997) وجتتدت  لقتتد .االستتتذكارفتتي فتتن  واإلبتتداعستتميع الممارستتة والت

ي لمتتتعمم وىتتي التنظتتيم التتذاتبتتين البنتتين والبنتتات لصتتالح البنتتات فتتي ستتت استتتراتيجيات لمتنظتتيم  إعتتدادي
 اآلختتترينة متتتن وطمتتتب المستتتاعد واالستتتتظياروالتمويتتتل وطمتتتب المعمومتتتات والتركيتتتب البيئتتتي والتستتتميع 

كتتتتتتذلك الدرجتتتتتتة الكميتتتتتتة لالستتتتتتتراتيجيات ولتتتتتتم توجتتتتتتد فتتتتتتروق فتتتتتتي  ,ومراجعتتتتتتة الستتتتتتجالت بصتتتتتتفة عامتتتتتتة
 .التذات ومكافتأة ,جالتواالحتفتاظ بالست ,والتخطتيط ,تحديد اليتدف:  الباقية وىي األربعاالستراتيجيات 
حبتا لمعتد  أكثترنتات الب كانتتبتتدائي ل اإلو الرياضيات لتدى تالميتذ الصتف األ إستراتيجيةوفي استخدام 

 أشتاروالطترح. لقتد  المرتبطة بتالجمع رة ( لحل المشكالتواستخدام االسترجاع )من الذاك األصبععمى 
الستتطحية  االستتتراتجياتحبتتا الستتتخدام  أكثتتر او ناكتت طتتالب العممتتي أن إلتتى(. (Brown  1998 نو ابتتر 

 .ستراتيجيات العميقة حبا الستخدام اإل أكثر األدبيطالب  بينما
يجابيتتة متتع الطتتالب التتذين لتتدييم عالقتتات إ أن Stipke(,1996) ,ستتتيبك دراستتةمتتن تبتتين كمتتا       

تمك العالقات ربما تجعل الطتالب  أنحيث  األكاديميمعممييم ينخرطون بصورة كبيرة جدا في عمميم 
ختتالل وجتتودا  أكثتترذلتتك  أنومتتن الواضتتح  ,ينشتتدون ستترور ىتتؤالء المعممتتين بعمتتل متتا يتوقعونتتو متتنيم

يجتتتتدون  أو بطتتتتأ تعممتتتتاً ألمدرستتتتي لتتتتدييم بعتتتتد ذلتتتتك فيصتتتتبحون ا نجتتتتازاإل ويتنتتتتاقص بتدائيتتتتةاإلمرحمتتتتة ال
 أوستتواء متتن المعممتتين  ,ةوالرعايتت ,والتشتتجيع ,التتدعم انخفتتاضصتتعوبات عمتتى العمتتل المدرستتي نتيجتتة 

 افيتتاً ك بتتتدائي فيمتتاً متتن الصتتف الستتادس اإل بتدائيتتة العميتتافتتي الستتنوات اإل األطفتتالويكتستتب , الوالتتدين 
تالميتتتتذ  أن إلتتتتى(.1995ستتتتكران)وذىتتتتب  م المختمفتتتتة.يالوظيفيتتتتة والمالئمتتتتة الستتتتتراتيجيات التعمتتتت لمكميتتتتة

متن تالميتذ  أفضتل يخبترىم المعمتم بدرجتة أندون المدرستية  أعمتاليمالصف الرابع يمكتنيم الحكتم عمتى 
ن عمتتتى , بينمتتتا تالميتتتذ الصتتتف الختتتامس يعتمتتتدو اإلعتتتدادي الثتتتانيالصتتتف الختتتامس, وتالميتتتذ الصتتتف 

, وتالميتتتذ اإلعتتتداديل و متتتن تالميتتتذ الصتتتف األ أفضتتتلفستتتيم فتتتي القيتتتام بأعمتتتاليم المدرستتتية بدرجتتتة أن
متتن  أفضتتل ألعمتتاليممحتتك داخمتتي  اإلعتتداديل و , ولتتدى تالميتتذ الصتتف األاإلعتتدادي الثتتانيالصتتف 
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 بتتوطم عمتتى أجريتتت(.التتتي 1988) ,Ames أمتتيس وفحصتتت دراستتة .اإلعتتدادي الثتتانيتالميتتذ الصتتف 
 أنواتضح  واألداء اإلتقان وأىدافالتعمم  استراتجياتالعالقة بين الميل الستخدام  , مة االعداديةالمرح
لدييم اعتقاد قتوي  ناستراتيجيات الفعالة وكلإل أكثرستخداما وا إوقرر  اإلتقان أىدافعمى  أكدوا الطمبة

 النجاح ينبع من الجيد. أن
 كانتتتتعشتتتر  والثتتتانيالصتتتفين العاشتتتر  بتتتودراستتتة عمتتتى طم (.فتتتيZhang,1995فتتتي حتتتين توصتتتل ) 

 لو األالصتف  بتوتعمتم المغتة )وعمتى طم إستتراتيجيةمتغيرات الدافعيتة كميتا منبئتات دالتة لتكترار استتخدام 
وكتل متن الجيتد والحتظ, ووجتد ارتبتاط ستالب بتين ىتدف  اإلتقتانوجد ارتباط موجتب بتين ىتدف  الثانوي
ولتتم  ,وكتتل متتن القتتدرة والميمتتة األداءبتتين ىتتدف  وكتتل متتن القتتدرة والميمتتة ووجتتد ارتبتتاط موجتتب اإلتقتتان

 التتتتيSmith, (2000)وكتتتل متتتن الجيتتتد والحتتتظ, وفتتتي دراستتتة ستتتميث  األداءيوجتتتد ارتبتتتاط بتتتين ىتتتدف 
. تتم اقتتراح نمتاذج  والثانويتة األساستيةالشفوي ألستاتذة المرحمتة  األكاديمي واألداء الذاتمفيوم  ناعنو ب

فيتتم  بيتتدفوكتتذلك الستتموكية المعرفية)الستتموك المعرفتتي(  اكيتتةواإلدر تعتمتتد عمتتى المبتتادئ الستتيكولوجية 
الوضتع االجتمتاعي  إلى باإلضافة ,االمتحانقمق  ومعرفو الذاتالمباشر وغير المباشر لمفيوم  التأثير
متتن المرحمتتة  أستتتاذا( 260) عمتتىالشتتفوي  األكتتاديمي األداءتتتم تطبيتتق ذلتتك عتتن طريتتق دراستتة  ,لمعائمتتة

 الجوانتتتبتتتتم استتتتخدام التحمتتتيالت ذات  ,الثانويتتتةمتتتن المرحمتتتة  أستتتتاذا( 159المتوستتتطة و ) األساستتتية
فيمتتتا يتعمتتتق  األستتاتذةوجتتتود اختالفتتتات ىامتتة بتتتين مجمتتتوعتي  إلتتىىتتتذا التحميتتتل  أشتتارحيتتتث  ,المتعتتددة
 .الذاتي لمفيوم الذاتبالتحميل 

 
 : وأسئمتها مشكمة الدراسة 
متتن  يستتودىا شتتيء, التتذاتو تطتتوير  يم المختمفتتةستتتراتيجيات التعمتتدام ااستتتخ أستتاليبمتتا زالتتت         

مستتح لمدراستتتات ذات العالقتتة فتتتي التتتوطن بالضتتبابية فتتتي مجتمعنتتا العربتتتي. فمتتن ختتتالل قيتتام البتتتاحثين 
الدراستتات التتتي فتتي ىنالتك قمتتة  أنو جتتد  و فتتي المجتمتع الفمستتطيني بشتتكل ختتاص,العربتي بشتتكل عتتام 

 .النظريتتة فتتي الخمفيتتة اإلشتتارة إلييتتاتتتم  التتتي ات,الدراستتبعتتض  ء, باستتتثناالمتغيتترات ىتتذهت مثتتل لتتو اتن
 و التتذاتالعالقتتة بتتين مفيتتوم  تناولتتتالتتتي  لدراستتات بعتتض ا الباحثتتانفقتتد و جتتد  األختتر الجانتتبعمتتى و 

 األمتر. اإلعاقتةالقتصتادي , ا , المستتوىالعتدوانيمثتل الستموك  متنوعتة أخترى متغيراتو  الذاتتقدير 
لمعتاممين فتي العمتوم التربويتة والنفستية  مستاندةالدراستة لعميتا تكتون  ىتذهمثتل  تناولبالباحثين  الذي حدا
م الفعتال يالعممية التعميمية والتعرف عمى مواطن القتوة والضتعف فتي استتراتيجيات التعمت إثراءمن خالل 

 .الذاتوالسطحي وعالقتيا بتقدير 
 :ويمكن تحديد مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي

 التذاتوتقدير  (السطحي/الفعال ) التعميمستراتيجيات بين كل من إ االرتباطية قةالعالمستوى ما       
وىل تختمف درجات متوسطات كتل متن التعمتيم  الصف الحادي عشر في محافظة الخميل ؟ بوطم لدى
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وتقدير الذات باختالف كتل متن ) الجتنس, التخصتص, المستتوى االقتصتادي, مكتان  والسطحيالفعال 
 السكن(؟

 .و يتفرع من ىذا السؤال مجموعة أسئمة فرعية
ىتتتل توجتتتد عالقتتتة ارتباطيتتتة بتتتين استتتتراتيجية التعمتتتيم الستتتطحي و تقتتتدير التتتذات لتتتدى طمبتتتة الصتتتف  -1

 الحادي عشر في محافظة الخميل؟
لتتتدى طمبتتتة  درجتتتات كتتتل متتتن التعمتتتيم الفعتتتال و الستتتطحي و تقتتتدير التتتذات متوستتتطات ىتتتل تختمتتتف -2

 (؟إناثالف  الجنس) ذكور/ باخت الصف الحادي  عشر 
درجتتتات كتتتل متتتن التعمتتتيم الفعتتتال و الستتتطحي و تقتتتدير التتتذات لتتتدى طمبتتتة  متوستتتطات ىتتتل تختمتتتف -3

 الصف الحادي  عشر  باختالف  التخصص)عممي/ أدبي(؟
كتتتل متتن التعمتتتيم الفعتتال و الستتتطحي و تقتتدير التتتذات لتتدى طمبتتتة  ىتتل تختمتتف متوستتتطات درجتتات  -4

 المستوى االقتصادي) متدني/ متوسط / مرتفع(؟ الصف الحادي  عشر  باختالف
كتتتل متتن التعمتتتيم الفعتتال و الستتتطحي و تقتتدير التتتذات لتتدى طمبتتتة  ىتتل تختمتتف متوستتتطات درجتتات  -5

 الصف الحادي  عشر  باختالف مكان السكن )مدينة / قرية(؟
 الدراسة : أهمية
 يم الفعالاستراتيجيات التعم الدراسة في تسميط الضوء عمى العالقة بين استخدام ىذه أىمية تأتي   

متن أثتر  لمتا يترتتب طالب وطالبات الصف الحادي عشتر فتي محافظتة الخميتللدى  الذاتعمى تقدير 
, و لعتتل اإلستتتراتيجيات ىتتذه استتتخدامجتتراء  التتذات تقتتدير وفيتتم متتدى األثتتر التتذي يتغيتتر بتت أىميتتةعمتتى 

 انبثقتت ومتن ىنتاي تفستر نتوع العالقتة. في المدارس يجد شتح فتي الدراستات التت المتتبع لمواقع التعميمي
االىتمتتام  إلتتى تتتؤدي أنيا أنالعالقتتة و التتتي متتن شتت ىتتذهتوضتتيح  إلتتىالدراستتة متتن الحاجتتة  ىتتذه أىميتتة

متن ختالل استتراتيجيات التعمتيم والتتعمم الصف الحادي عشر بمحافظتة الخميتل  بولدى طم الذاتير دبتق
  الفعال والسطحي.

 
 
 
 

 :الدراسة أهداف
الفعال  التعميمبين استراتيجيات  االرتباطية العالقة مستوى معرفة إلىالدراسة  ىذهتيدف  -

 الصف الحادي عشر في مدينة الخميل.  لدى طالب وطالبات الذات وبين تقدير السطحي 
 )الجنس,من  م الفعال والسطحي ومتغيرات كلميلتعفي درجات امعرفة الفروق  إلى تيدف  -

 .السكن( ومكان االقتصادي, والتخصص, والمستوى
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                                                               مصطمحات الدراسة :
ألدراك معمومات و  الطمبةالتي يستخدميا  االستذكار: طرق التعمم و  م الفعاليستراتيجيات التعمإ

القديمة وطرح  لجديدة بالمعارفتتمثل في تكامل وربط المعمومات ا معارف المادة الدراسية, و
عادة اإلتقانخذ المالحظات و و أ األسئمة الصياغة و التمخيص و التمكن من مادة الموضوع  وا 

(Stipke,1998.) 
ألدراك  الطمبتتتةم و االستتتتذكار التتتتي يستتتتخدميا ي: ىتتتي طتتترق التعمتتت م الستتتطحييلتعمتتتستتتتراتيجيات اإ -

و التركيتتز  اآلختترينين و النقتتل متتن معمومتتات و معتتارف المتتادة الدراستتية دون فيتتم, و تتمثتتل فتتي التخمتت
 .الصعبةفقط عمى تذكر المادة دون فيم, و تخطي األجزاء 

  (Stipke,1998.) 
المختمفة كالتدور  الجوانبمن  الذات ىذهو مدى تقدير  ,ذاتونحو  واتجاىو: نظرة الفرد الذاتتقدير  -

 مجال العالقة بالواقع .التي يمارسيا الفرد في  األدوارو الميني و بقية  األسريو المركز 
 (.1993) كامل , 

التتتي  مجمتتوع التتدرجات  وأنتتب:  إجرائيتتا م يالتعمتت ستتتراتيجياتوا   التتذاتتقتتدير  الباحثتتان و يعتترف
 الباحثتان اميالتذي استتخدمم يستراتيجيات التعمتإو  الذاتتقدير  يعمى مقياس العينة أفراديحصل عمييا 

 .الدراسة هفي ىذ
  
 :حدود الدراسة - 
الخميتتتل ختتتالل الفصتتتل  محافظتتتةالدراستتتة عمتتتى طتتتالب الصتتتف الحتتتادي عشتتتر فتتتي  هصتتترت ىتتتذاقت 

مقيتتتتتتتاس المستتتتتتتتخدمة وىتتتتتتتي  بتتتتتتتاألدواتكمتتتتتتتا تحتتتتتتتددت الدراستتتتتتتة . 2116/2117ل و األالدراستتتتتتتي 
 Superficial and Active Learning م الستتتطحي و الفعتتتال :)ياستتتتراتيجيات التعمتتت

Strategies Scale ستتبيك وجرالينست  أعتده( والتذي( كيStipke and Gralinski ونقمتو )إلتى 
لييممتتتتتتتتترتش , ستتتتتتتتتتاب و   التتتتتتتتتذاتاختبتتتتتتتتتار تقتتتتتتتتتدير  , وكتتتتتتتتتذلك مقيتتتتتتتتتاس(2003العربيتتتتتتتتتة زايتتتتتتتتتد )

 .(1991الذي نقمو لمعربية محمد )( Halmareich,Stapp and Ervinايرفن,)
 

 إجراءات الدراسة :
أكثر المناىج مالئمة ليتذا  ونوكىذه الدراسة ل في  استخدم المنيج الوصفي التحميمي منهج الدراسة : 
 .النوع من الدراسات

 
 : اإلستطالعيةعينة الدراسة



 14 

لبتًا و طالبتة متنيم ( طا72بعد ان تم التأكد من صالحية اداتي الدراسة عمتى عينتة استتطالعية بمغتت )
و  مدرستتتة الحستتتين بتتتن عمتتتي متتتيعيم  طمبتتتة الصتتتف الحتتتادي عشتتتر متتتن( طالبتتتة و ج42( طالبتتتًا,)31)

فظتتتة الخميتتتل. و متتتن الجتتتدير بالتتتذكر أن  العينتتتة االستتتتطالعية لتتتم فتتتي محا اصتتتر التتتدين مدرستتتة وداد ن
 العينة االساسية.تدخل ضمن 

ة متنيم ( طالبتًا وطالبت121ساسية باختيار عينة عشوائية بستيطو بمغتت )م قام الباحثان في الدراسة األث
 افظة الخميل.( طالبة, وجميعيم من طمبة الصف الحادي عشر في مح69( طالبًا و )51)

 ( يوضح المتغيرات الديمغرافية.1و الجدول رقم )
 (1جدول رقم )

 (121يوضح خصائص العينة الديمغرافية)ن=                 
 النسب المئوية العدد المستوى المتغيرات

 42,5 51 ذكر الجنس

 57,5 69 أنثى

 65 78 عممي التخصص

 35 42 أدبي

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى 
 االقتصادي

 5,8 7 متدني

 90,0 108 متوسط

  4,2 5 مرتفع

 56,7 68 مدينة مكان السكن

  43,3 52 قرية

 
 
 
 

 أداتا الدراسة :
لمدراستتة عمتتى النحتتو  نأداتتتيباستتتخدام  الباحثتتانطتتالع  عمتتى الدراستتات ذات العالقتتة قتتام فتتي ضتتوء األ

 التالي :
 Superficial and Active Learningم الستطحي و الفعتال :) يمقيتاس استتراتيجيات التعمت -1

Strategies Scale أعتتدة( والتتذي  ( ستتتبيك وجرالينستتكيStipke and Gralinski ونقمتتو )إلتتى 
ن بحيتتث تكتتون الفقتترات متت الباحثتتان( فقتترة , رتبتتو 11(  و ىتتو مقيتتاس مكتتون متتن )2003العربيتتة زايتتد )
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)        بشتتدة  أوافتتق م الفعتتال.ي( لقيتتاس التعمتت11-6م الستتطحي و الفقتترات متتن )ي( لقيتتاس التعمتت1-5)
 )         ال أوافتتتق, (درجتتتات ) ثتتتالث موافتتتق إلتتتى حتتتد متتتا, و (درجتتتات )أربتتتع وأوافتتتق,(درجتتتاتخمتتس  
(درجتتتة, والدرجتتتة  55وىتتتذا يشتتير إلتتتى أن الدرجتتتة القصتتتوى ).)درجتتتة واحتتتدة )بشتتتدة ال أوافتتتق, (درجتتتان
 ( درجة .11الدنيا )

متن  ,( Halmareich,Stapp and Ervin):اختبار تقدير الذات  لهيممرتش , ستاب و ايترفن-2 
و  لذواتيمو ذلك لمتعرف عمى تقدير المراىقين و الراشدين  األمريكيةجامعة تكساس بالواليات المتحدة 

و نقمة لمعربية  (,"Texas Social Behaviour Inventory , "TSBI) يحمل ىذا االختبار اسم 
 ,إطالقتتاتنطبتتق  اختيتتارات ىتتي : ال ةيتتا خمستتكتتل من أمتتام( عبتتارة 32و يتكتتون متتن ) (,1991محمتتد )
ثتتتالث ) تأختتتذ ,حتتتد متتتا إلتتتى, تنطبتتتق (درجتتتات أربتتتع تأختتتذ)تنطبتتتق كثيتتترا  ,ال (خمتتتس درجتتتات) وتأختتتذ
ير وىتذا يشت .(درجتة واحتدة) تأختذ. وتنطبتق تمامتا  (درجتتان) تأختذ درجة كبيترة إلى, وتنطبق  (درجات

 . 32والدرجة الدنيا   161إلى إن الدرجة القصوى 
 

 :الدراسة  تيأدا وصدق ثبات
 (Coronbach Alpha)كرونبتتتتاخ ألفتتتتاتتتتتم استتتتتخراج الثبتتتتات عتتتتن طريتتتتق استتتتتخدام معادلتتتتة الثبتتتتات 

 التتتذات( وبمتتغ ثبتتات مقيتتاس تقتتدير 0,75)حيتتث بمتتغ ثبتتات مقيتتاس التتتعمم الستتتطحي والفعتتال لممقياستتين
 .ومقبولةبدرجة عالية  يتمتعانالمقياسين  أن( وىذا يعني 0,73)

 .   الدراسة صدق أداة
 coefficient Pearsonالدراستتتة بحستتتاب معامتتتل االرتبتتتاط بيرستتتون  أداتتتتيتتتتم التأكتتتد متتتن صتتتدق 

correlation)  قتيم مصتفوفة ارتبتاط  جميتع  أنلفقرات أدوات الدراسة مع الدرجة الكمية, الذي يوضتح
 والثتتتانيوالستتتطحي  م الفعتتتال يل لمتعمتتتو )األ مقبولتتتةالدراستتتة متتتع الدرجتتتة الكميتتتة لممقياستتين  تتتتيفقتترات أدا
أداتتتتي الدراستتتتة داخمي لفقتتترات التتتتستتتاق اال أن إلتتتىدالتتتة إحصتتتائيا , ممتتتا يشتتتير  كانتتتت( التتتذاتلتقتتتدير 
لتدى  التذاتم الفعال السطحي وعالقتو بتقدير يفي قياس إستراتيجية التعم معاً  تشتركانيما أنو  ,مطمئنة
  في محافظة الخميل . الطمبة

 (2جدول رقم )

 مع الدرجة الكمية السطحيو  لم الفعايالتعم استراتيجيات مقياست فقرا معامل ارتباطيوضح 
الداللتتتتتتتتتتتتتتتتة  قيمة) ر ( م الفعال والسطحي(يالفقرات)مقياس التعم

 حصائيةاإل

 0,035 0,21  .تيي بسرعةأنكمية من العمل حتى  قدرأُ  أنعادتي -1
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 0,019 0,23  .فعل مثميمى ما يفعمو التالميذ اآلخرون ثم أتظر عادة ألر أن-2

ستتتتأل نفستتتتي عتتتتادة بعتتتتض األستتتتئمة أثنتتتتاء المتتتتذاكرة لمتأكتتتتد متتتتن أ-3
 .ح معنى ما أقوم بو من عمل و وض

0,22 0,030 

 0,000 0,36 .دون تفكير عادة أقوم بعممي -4

 0,000 0,56  .كتب عادة بعض المالحظات أثناء المذاكرةأ-5

 0.000 1551  .الخاص يكتب بعض األفكار بأسموبأ أوشرح أ-6

 0,001 1532 . الصعبةترك عادة األجزاء أ-7

 0,000 0,41  .حد زمالئيقل اإلجابات عادة من أأن-8

 0,000 1535  .فيميامومات التي ال أأراجع عادة المع-9

 0,000 0,42   .يكون صوابا أنأقوم عادة بأداء عممي فقط وأتمنى -11

 0.000 0,36  .بمجيودي الخاص الصعبةعادة فيم األجزاء  أحاول-11

 
فقرات الدراسة ذات عالقة ارتباطيه مع الدرجة  جميع أن( 2)رقم جدولالتشير النتائج الواردة في 

 قياس.مأداة ال صدق إلىمما يشير  الداة الدراسة الكلية
 

 (3جدول رقم )
 مع الدرجة الكمية الذاتتقدير يوضح معامل ارتباط فقرات مقياس 

الداللة  ة )ر(قيم (الذاتالفقرات)مقياس تقدير 
 حصائيةاإل

أتحدث مع غيتري متن النتاس حتتى يبتدأ ىتو  أنمن غير المحتمل -1
 .في التحدث معي 

0,45 0,000 

 0,000 0,54  .ني غير بارع في المواقف االجتماعيةأناتصف ب-2

اجتتو بتت راء أو أدافتتع عتتن وجيتتة نظتتري حينمتتا  أنمتتن الصتتعب عمتتي -3
 .اآلخرين

1543 15111 

 15121 0,14 .قوية ا ذو شخصيةأن-4

أتحمتتل مستتؤولية  أنرغتتب فتتي ني أأنعمتتل متتع مجموعتتة فتتعنتتدما أ-5
 .بعض األشياء 

0,44 0,000 

 0.000 0,40  .ا واثق من نفسيأن-6

 0,001 0,34  .عادة ما أتوقع نجاحي في األعمال التي أقوم بيا-7

 0,003 0,22 .ني واثق من مظيري أناشعر ب-8
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 0,031 0,44 .خرينباآلا أحب االختالط أن-9

 0,000 0,21  نفوذ عاٍل. أواشعر بالراحة كمما تقربت من شخص لو سمطة -11

وأعمتتتتتل باستتتتتتمرار عمتتتتتى تجنتتتتتب  اآلختتتتترينأتمتتتتتتع بوجتتتتتودي متتتتتع -11
 .المواجيات االجتماعية معيم 

0,04 0,000 

أقتتول شتتيئا متتا يصتتبح  أنا أكتتون فتتي وستتط مجموعتتة وأريتتد متتحين-12
 .تفكيري مشوشا 

0,04 0,000 

وال  اآلخترينفعل ما يريتده ني عادة أناحينما أكون في مجموعة ف-13
  .ا أية اقتراحاتأنأقدم 

0,04 0,038 

 15113 15111 خذ بو رأيي  عادة ىو الذي يؤ  ناف اآلخرينا اختمف مع محين-14

 0,001 15121  .ني واثق من سموكي االجتماعيأناشعر ب-15

 أناقتتتترب متتتن أي شتتتخص و  أناشتتتعر بالثقتتتة فتتتي قتتتدرتي عمتتتى -16
 .أتعامل معو 

0,12 0,000 

 0,000 0,11  .أسيطر عمى المواقف المختمفة أنباستمرار  أحاول-17

 0,002 0,23 .ني سعيد أناتصف ب-18

 15111 0,14  .ينظر اآلخرون إلي باحترام-19

 0.002 0,14  .أتمتع بوجودي في مقدمة مجموعة كبيرة من المشاىدين-21

 0,000 0,38  .و أفضل منيأنأقابل شخصا غريبا فغالبا ما اعتقد ب حينما-21

 0,000 0,44 . باآلخرينيا تجمعني نأتمتع بالمقاءات االجتماعية أل-22

 0.004 0,01 .ابدأ محادثة مع الغرباء  أنمن الصعب عمي -23

 0,000 0,52  .راتايمتفت اآلخرون لي عند اتخاذ القر  أنمن الطبيعي -24

 0,000 0,52 .بجرأة  اآلخرينر عمى مواجية أص-25

 0,000 0,41  .في المواقف االجتماعية واالطمئنان باألماناشعر -26

 0,000 0,52 .أمارس تأثيري في المواقف االجتماعية  أنأحب -27

 أوييتمتتتتون بتتتتي  اآلختتتترينادع  أننتتتتي غيتتتتر قتتتتادر عمتتتتى أنيبتتتتدو -28
 .لطف  أويعاممونني بكياسة 

0,60 0,000 

 0,000 0,44 .درجة كبيرة إلى اآلخرينأفضل أال أكون مسئوال عن -29

 0.001 0,31 .سمطة أوشعر بالراحة حينما يتقرب مني شخص ذو نفوذ أ-31

 0,020 0,31 .ني متردد وغير قادر عمى اتخاذ قرار أنصف نفسي بأ-31

 0,001 0,02  .كفاءتي االجتماعية أوشكوك حول مقدرتي  ليس لدي أي-32
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بدرجتيا مناسبة جاءت  يندرجات صدق المقياس أن (3و2) ينيتضح لنا من النتائج الواردة في الجدول

تشتترك فتي قيتاس  _ الفقترات_ يتاأنباتستاق داخمتي و  تتمتعتان ينفقرات المقياست أن إلىالكمية مما يشير 
 . الذاتتقدير 

  -:  لمبيانات حصائيةالمعالجة اإل
 حصتائيةبمراجعتيا تمييدا إلدخاليا لمحاسوب لعمتل المعالجتة اإل باحثانالالدراسة قام  بياناتبعد جمع 
المعياريتتة ,  واالنحرافتتاتاألعتتداد والنستتب المئويتتة والمتوستتطات الحستتابية  ستتتخراجوذلتتك إل , لمبيانتتات

ومعامتل الثبتات  (One-Way ANOVA) ( واختبتار تحميتل التبتاين األحتادي  t.testواختبتار ت ) 
لمعرفتة  ,وكتذلك مستتوي الداللتة ومعامتل االرتبتاط بيرستون ( Coronbach Alphaكرونبتاخ الفتا. ) 

,  وذلتتتتك باستتتتتخدام برنتتتتامج التتتترزم التتتتذاتم الفعتتتتال بتقتتتتدير يم الستتتتطحي والتعمتتتتيعالقتتتتة كتتتتل متتتتن التعمتتتت
              ( .SPSSلمعموم االجتماعية ) حصائيةاإل

  ومناقشتها:  نتائج الدراسة

ما مستوى العالقتة اإلرتباطيتة بتين  : ينص و الذي  األولة بالسؤال الرئيس النتائج المتعمق :والً ا    
كتتل متتن إستتتراتيجيات التعمتتيم )الفعتتال /الستتطحي( وتقتتدير التتذات لتتدى طمبتتو الصتتف الحتتادي عشتتر فتتي 

 Pearson)معامتتتتل ارتبتتتتاط بيرستتتتون عمتتتتى ىتتتتذا الستتتتؤال تتتتتم حستتتتاب ولإلجابتتتتة محافظتتتتة الخميتتتتل ؟

Coefficient correlation.) التتتتذاتومقيتتتتاس تقتتتتدير  (الستتتتطحي / الفعتتتتال)م ين مقيتتتتاس التعمتتتتبيتتت 
  .يوضح ذلك (4)والجدول

 (4جدول رقم )

 .الذاتبتقدير  وعالقتو (/ السطحيالفعال)م يالتعم يين,قيمة االرتباط لممقياس يبين
معامتتتتتتل االرتبتتتتتتاط متتتتتت   انالمقياس

  الذاتتقدير 

 مستوى الداللة

 يرتقتتدو   (الستتطحي/الفعتتال)م يالتعمتت
 لذاتا

0,302 0,01 

 (15312حيتتث بمغتت قيمتتة االرتبتتاط) إحصتتائيادالتة  وارتباطيتت عالقتة وجتتود (4رقتتم)يالحتظ متتن الجتدول 
فة ضتعي العالقتة أن إلتىممتا يشتير  (1511ومستوى داللتة) الذاتوتقدير  /السطحي(الفعال)م يبين التعم
 .الذاتم الفعال وتقدير يبين التعم

فتتتي مقيتتتاس استتتتراتيجيات التعمتتتيم  / الستتتطحي( الفعتتتال)م يعتتتد التعمتتتالعالقتتتة بتتتين ب أنوعمتتتى التتترغم متتتن 
ل الطمبتة قتادرين عمتى عتالتعمتيم الفعتال يج أنوىتذا يعنتي  ,إحصتائيادالتة  ياأن إالوتقدير الذات ضعيفة 
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و أنتاكتساب ميارات ومعتارف واتجاىتات ايجابيتة تعتزز متن الثقتة بتالنفس ومتن ثتم التقتدير لتذواتيم, أي 
وميولتتتو ورغباتتتتو,  لتتتو وتحقيقتتتا لحاجاتتتتو ستتتيلأ ناكتتت ستتتبا لقتتتدرة المتتتتعمم واستتتتعدادهم مناالتعمتتتي ناكممتتتا كتتت

 نامتن الوستط االجتمتاعي التذي يعتيش فيتو, وليتذا فت اآلخترينومتع توافقتا متع ذاتتو  أكثروبالتالي يكون 
ويتة, وميول شخصية المتتعمم فتي مخرجتات العمميتة الترب كفاءة واتجاهذكاء و بدرجة  تتأثرفعالية التعميم 

ستتتماتيم س خصتتتائص المتعممتتتين فتتتي حجتتترة الدراستتتة ستتتواء متتتن حيتتتث ناعمتتتى ضتتتبط متتتدى تجتتت عتتتالوة
 قيميم واتجاىاتيم. أوالشخصية 

عتتن وجتتود عالقتتة  أستتفرت( التتتي 1991) Choىتتذه النتيجتتة متتع بعتتض متغيتترات دراستتة تشتتو, وتتفتتق 
م وبتتين التوجتتو نحتتو ىتتدف يواستتتخدام استتتراتيجيات التعمتت اإلتقتتاندالتتة بتتين التوجتتو نحتتو ىتتدف  ارتباطيتتو
 األداء أىتدافوعزو النجاح لمجيد, واختمفت من حيث عدم وجود عالقة دالة بين التوجو نحتو  اإلتقان

 نحو ىدف األداء وعزو النجاح لمجيد.وبين توجو الطمبة  ,واستخدام استراتيجيات التعميم
   

بتين  ارتباطيتوىتل توجتد عالقتة  :يتنص  ثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي االول و التذي       
 ستراتيجية التعميم السطحي و تقدير الذات لدى طمبة الصف الحادي عشر في محافظة الخميل؟إ
 

 Coefficient Pearson )معامتتتتتتتل االرتبتتتتتتتاط بيرستتتتتتتون  ولفحتتتتتتتص ىتتتتتتتذا الستتتتتتتؤال تتتتتتتتم حستتتتتتتاب

Correlation.) لذات .م السطحي( ومقياس تقدير ايبين مقياس البعد الفرعي  )التعم 
 يوضح ذلك . (5رقم )والجدول 

 (5جدول رقم )
 .( وعالقتو بتقدير الذاتم السطحييالتعملممقياس الفرعي ) قيمة االرتباطيبين 

معامتتتتل االرتبتتتتاط متتتت   المقياس )البعد(
  الذاتتقدير 

 مستوى الداللة

 0.006 -0,248  الذاتم السطحي* تقدير يالتعم

م يبتتتين التعمتتت ستتتالبة ارتباطيتتتوعالقتتة  ( يتضتتتح وجتتتود 5ول رقتتتم)جتتتد متتن ختتتالل المعطيتتتات التتتواردة فتتي 
 التتذاتتقتتدير  م يتنخفضيفتي استتتراتيجيات التعمتت م الستتطحييأي كممتا زاد التعمتت ,التتذاتالستطحي وتقتتدير 

 الصف الحادي عشر بمحافظة الخميل. طمبة في استجابات
لذواتيم  تقديرىم مم سطحي نجد تحصيميم نحو التع ناالطمبة كمما ك نأل وتعد ىذه النتيجة منطقية    

 بالتالي يشعرون بالنقص والدونية مقارنة بزمالئيم.و  ,منخفضاً 
تقيتيم يضتعو  وأنتب( فتي تقتدير التذات 1976)Cooper Smithكتوبر ستميث  إليتو أشتاروىتذا متا      

حو ذاتو والسمبية ن اإليجابيةويتضمن اتجاىات الفرد  ,ويعمل عمى المحافظة عميو ,بنفسو ,الفرد لنفسو
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وعتدم المستايرة, فقتد يتقبتل  ,الترفض أوحكم الفرد اتجاه نفسو قد يكون تقديرا بالموافقة  أن, ويعني ىذا 
ويتجمتتتى ىتتتذا فتتتي ستتتمتو  ,ه والوستتتط التتتذي يعتتتيش فيتتتو داختتل المدرستتتة وخارجيتتتاطالتتب المعمتتتم وزمتتتالءال

ي, وقتتتد يعبتتتر عتتتن وارتفتتتاع تحصتتتيمو العممتتت ,ة عتتتن المستتتايرةر وفتتتي مجمتتتل ستتتموكياتو المعبتتت ,الشخصتتتية
يظيتتتر ذلتتتك متتتن ختتتالل  وأيضتتتاو والوستتتط التتتذي يعتتتيش فيتتتو رفض وعتتتدم القبتتتول متتتن المعمتتتم وزمالئتتتالتتت

عمتتتى عتتتدم قناعتتتتو بالتحصتتتيل الدراستتتي ومتتتن ثمتتتة قتتتد  عتتتالوة, اآلختتترين مأمتتتاستتتموكياتو غيتتتر المرغوبتتتة 
م الكامتل لمتا ىتو بتل االستستال ,وعتدم تقتديره لذاتتو ,وعدم التفكير في الطموح ,م السطحيييالزمو التعم

م الستتطحي تعبيتتر عتتن طتترق ياستتتراتيجيات التعمتت أن( فتتي 1996) Stipke استتتيبك أكتتدهوىتتذا متتا , فيتتو
تتمثتتل فتتي التخمتتين  ,معمومتتات عتتن المتتادة الدراستتية إلدراكالتتتعمم واالستتتذكار التتتي يستتتخدميا الطمبتتة 

ىمتال ,العمميات المعرفيتة الصعبة في األجزاءدون بذل الجيد عمى فيم وتخطي  اآلخرينوالنقل من   وا 
يجتاد ,عمميات التربط بتين الستابق والالحتق العالقتات, وغالبتا ىتؤالء الطمبتة متا يواجيتون صتعوبة فتي  وا 

نجتتتدىم يتجنبتتون مواقتتتف اكتستتاب التحصتتتيل لمتتا لتتتدييم متتن مفيتتتوم نحتتو الوجتتتود  التتذ ,لتتتذواتيم ىمتقتتدير 
الي يشتتتتتعرون بتتتتتالعجز نحتتتتتو اكتستتتتتاب ومنخفضتتتتتي الثقتتتتتة فتتتتتي تقتتتتتديرىم لتتتتتذاتيم, وبالتتتتتت ,الثابتتتتتت لمقتتتتتدرة
وجتتتتود عالقتتتتة  إلتتتى أشتتتتارتالتتتتتي Zahang (1995 )ج نامتتتتع دراستتتتة زىتتت نتيجتتتةال ىتتتتذه المعرفتتتة.وتتفق

وجتود ارتبتاط ستالب بتتين  إلتى أشتارتالجيتتد والحتظ, كمتا وكتل متن  اإلتقتانبتين ىتدف  موجبتة ارتباطيتو
وكتتل متتن القتتدرة  األداءىتتدف  وجتتد ارتبتتاط موجتتب بتتين وأيضتتاوكتتل متتن القتتدرة والميمتتة,  اإلتقتتانىتتدف 

 . والحظ يدوكل من الج األداءوالميمة في حين لم يتبين ارتباط بين ىدف 
 

متوستطات درجتات كتل  ىتل تختمتف - و التذي يتنص: ثالثًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثتاني
ف  الجتنس) و تقدير الذات لدى طمبة الصتف الحتادي  عشتر  بتاختال (السطحي )الفعال /من التعميم 

 ذكور/ أناث(؟
 .( كما ىو واضح في الجدول  T.testتم استخدام اختبار ت )ىذا السؤال ولمتحقق من 

 
 
 

 (6جدول رقم)
الستتتطحي( و تقتتتدير التتتذات لتتتدى طمبتتتو الصتتتف /م )الفعتتتال يمقياستتتي التعمتتتمتوستتتطات درجتتتات  يوضتتتح

 .بحسب متغير الجنس الحادي عشر في محافظة الخميل
المتوستتتتتط  العدد الجنس ناالمقياس

 الحسابي

 االنحتتتتتتتراف
 المعياري

درجتتتتتتتات 
 الحرية

الداللتتتتتتتتتتتتتتتتة   Tقيمة 
 حصائيةاإل
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م الفعتتتال يالتعمتتت -1
 والسطحي

 تقدير الذات-2

 0,407 3,47 51 ذكر

0,393. 3,52  69 ثىأن 0,499 0,683 - 118 

 عنتتتتتتد مستتتتتتتوى إحصتتتتتتائيةفتتتتتتروق ذات داللتتتتتتة  عتتتتتتدم وجتتتتتتود (6رقتتتتتتم)يتضتتتتتتح لنتتتتتتا متتتتتتن الجتتتتتتدول      
 بتتولتتدى طم التتذاتم الفعتتال والستتطحي وتقتدير يدرجتات كتتل متتن التعمت فتتي متوستتطات ))1=05.الداللتة

 .مرتفعا وباختالف جنس الطالب الذاتتقدير  نالجنس فقد كا الصف الحادي عشر تعزى لمتغير
بعتتض نتائجيتتا  أستتفرت( التتتي 2117) حمتتدانمتتع دراستتة  فتتي الدراستتة الحاليتتة وتختمتتف ىتتذه النتيجتتة   
فتي مستتتوى تقتدير التتذات تعتزى لمتغيتتر الجتتنس  إحصتتائيادالتة  قرو ق بمتغيتر الجتتنس وجتود فتتمتتا يتعفيمت

 واإلنتاث( التي كشفت عن وجود فروق بتين التذكور 1997)Carrكير.وكذلك مع دراسة اإلناثلصالح 
: التنظتتتتيم, والتمويتتتتل, وطمتتتتب م وىتتتتي يفتتتتي ستتتتتة استتتتتراتيجيات لمتنظتتتتيم التتتتذاتي لمتعمتتتت اإلنتتتتاثلصتتتتالح 

ومراجعتتة الستتجالت بصتتفة  ,اآلختترينمومتتات, والتركيتتب البيئتتي, واالستتتظيار وطمتتب المستتاعدة متتن المع
 عامة.
جنس الفرد الفمسطيني ال يمعب  أن إلى( التي توصمت 1993نتيجة مع دراسة بكر)ال ىذه وتتفق      

عتن  رتأستف( التي 1985) zekrman نا, وكذلك مع دراسة زكرمدورا حاسما في مستوى تقديره لذاتو
 في مستوى تقدير الذات. واإلناثبين الذكور  إحصائيادالة  عدم وجود فروق

أمتتتتر طبيعتتتتي نظتتتترا الختتتتتالف األدوات واإلجتتتتراءات  اتفاقيتتتتا  أوتبتتتتاين ىتتتتذه النتتتتتائج  أنوالواقتتتتع       
وكتتتتذلك أستتتتاليب التنشتتتتئة  ,المنيجيتتتتة فضتتتتال عتتتتن العينتتتتات واختتتتتالف المستتتتتوى الثقتتتتافي واالجتمتتتتاعي

من عادات وتقاليد فتي المجتمتع الواحتد, فكيتف عنتد تعتدد الدراستات فتي مجتمعتات مختمفتة االجتماعية 
   ومتنوعة فكريا وثقافيا واجتماعيا  وسياسيا وتربويا.

ىتل تختمتف متوستطات درجتات كتل  -رابعًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثالتث و التذي يتنص: 
لتتتتتدى طمبتتتتتة الصتتتتتف الحتتتتتادي  عشتتتتتر  بتتتتتاختالف   متتتتتن التعمتتتتتيم الفعتتتتتال و الستتتتتطحي و تقتتتتتدير التتتتتذات

 التخصص)عممي/ أدبي(؟
 (7جدول رقم )ال( كما ىو واضح في T-testلمتحقق من ىذا السؤال تم استخدام اختبار )و

 (7جدول رقم)
الستتتطحي( و تقتتتدير التتتذات لتتتدى طمبتتتو الصتتتف م )الفعتتتال /يات درجتتتات مقياستتتي التعمتتتيوضتتتح متوستتتط

 .التخصصحسب متغير ب الحادي عشر في محافظة الخميل
المتوستتتتتتتتط  العدد التخصص ( نا)المقياس 

 الحسابي

 حتتتتتتتتترافناال 
 المعياري

درجتتتتتتتتتتات 
 الحرية

الداللتتتتتتتتتتتتتة  Tقيمة 
 حصائيةاإل

 0,028 2,164 118 1.416 3,562 78 عمميالفعال م يالتعم -
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 السطحي و 

 الذاتتقدير -
 1. 366 3,399 42 أدبي

 عنتتتد مستتتوى الداللتتتة إحصتتائيةفتتروق ذات داللتتتة  وجتتتود (7رقتتم )الجتتتدول  تشتتير النتتتتائج فتتي       

(0.05=) الصتف  بتولتدى طم التذاتم الفعال والستطحي وتقتدير يدرجات كل من التعم في متوسطات
التخصتتص العممتتي  بتتومرتفعتتا لتتدى طم التتذاتتقتتدير  نافقتتد كتت صلمتغيتتر التخصتتالحتتادي عشتتر تعتتزى 

 .التخصص األدبي بومقارنة بطم
( التتتتتي 1985) Zekrman ناالمتعمقتتتتة بمتغيتتتتر التخصتتتتص متتتتع دراستتتتة زكرمتتتت وتختمتتتتف ىتتتتذه النتيجتتتتة

 أن إالفتتي مستتتوى تقتتدير التتذات العتتام,  واإلنتتاثبتتين التتذكور  إحصتتائيادالتتة عتتدم وجتتود  إلتتىتوصتتمت 
مقيتاس تقتدير التذات فتي مجتال العمتوم والرياضتيات والقيتادة فتي  أعمتىحصتموا عمتى درجتات  قتد الذكور

 أن إلتى أشتارت( التتي 1998)Brown نادراستة بترو  فتياء التذاتي, وكتذلك والتوافق الشخصتي واالكتفت
التتذين  األدبتتيستتراتيجيات الستتطحية مقارنتتة بطتتالب الفتترع حبتتا الستتتخدام اإل أكثتترطتالب الفتترع العممتتي 

 .العميقة حبا الستخدام االستراتيجيات  أكثر كانوا
واجيتتة الصتتعوبة ولتتم تظيتتتر قتتدرة فتتي م أظيتتترت( التتتي 1997)Hsuenوتتفتتق متتع دراستتة ىوستتين    

 العينة نحو سموك التحدي في الرياضيات والقراءة الصعبة. أفرادفروقا جماعية في تفضيالت 
م )الفعتال يمتوستطات درجتات مقياستي التعمتفتي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  الباحثانويعزو      

بحستتتب متغيتتتر  يتتتلالصتتتف الحتتتادي عشتتتر فتتتي محافظتتتة الخم ستتتطحي( و تقتتتدير التتتذات لتتتدى طمبتتتةال/
 يمناأقتر متن  أكثترطمبة الفترع العممتي لتدييم ضتبط داخمتي  إلىالتخصص في محافظة الخميل  قد يعود 

 أن وميتوليم ورغبتاتيم, كمتا ,نظترا الستتعدادىم ,كذلك يتمتعون بزيتادة الدافعيتة لتدييم ,األدبيفي الفرع 
  حد ما. إلىالفرع األدبي  إلى المنتمينمن الطمبة  أكثرمستوى الطموح لدييم 

 
  

 
ىل تختمف متوسطات درجات  كل  خامسًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الراب  و الذي ينص:

و تقدير الذات لدى طمبة الصف الحادي  عشر  باختالف المستوى  (السطحي )الفعال /من التعميم 
 االقتصادي) متدني/ متوسط / مرتفع(؟

و جدول  (One-Way ANOVA) حادي تحميل التباين األتم استخدام و لمتحقق من ىذا السؤال 
 ( يوضح ذلك.8رقم )
 

 (8جدول رقم )                                      
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السطحي( وتقدير /م )الفعاليفي متوسطات درجات مقياسي التعمتحميل التباين األحادي وضح نتائج ت
 متغير بحسب الصف الحادي عشر في محافظة الخميل ةطمب الذات لدى

 .المستوى االقتصادي  
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين انالمقياس

 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة  
 ف

الداللة 
 حصائيةاإل

م يالتعم -
السطحي 
 والفعال

 الذاتتقدير -

 بين المجموعات
.747 2 373. 

داخل  0.094 2,410
 المجموعات

18.131 117 
155 . 

 119  18,878 المجموع

 (=0.05)عند مستوى  إحصائيةوجد فروق ذات داللة  عدم إلى (8رقم )في الجدول  البياناتتشير 
الصف الحادي عشر  بولدى طم الذاتم الفعال والسطحي وتقدير يدرجات كل من التعم في متوسطات

 إحصائية ةوبدالل( 25411 ) ف قيمة أن, حيث تبين تعزى لمتغير المستوى االقتصادي
عمى  الطمبةمرتفعا لدى جميع  اً تقدير  أنوىذا يعني  ,إحصائيا( وىي قيمة غير دالة 15194بمغت)

وتتفق ىذه النتيجة المتعمقة بمتغير المستوى االقتصادي مع نتيجة  .اختالف مستوياتيم االقتصادية
الفعال  التعميم تطبيق استراتيجيات إلىوقد يعود ذلك  ,(2117) وحمدان(, 1993كل من بكر)

التنافس الشريف دون  إلىي في استخدام أساليب التعزيز داخل حجرة الدراسة مما يبعث والسطح
 .المستوى المعيشي انخفاض إلىاالىتمام 

 
 
 
 

 (9الجدول رقم )
لدى طمبة الصف الحادي عشر في محافظة المعيارية  واالنحرافاتيوضح المتوسطات الحسابية 

 الخميل بحسب متغير المستوى االقتصادي .
 

مستوى ال
 االقتصادي

المتوسط 
 الحسابي

 المعياري االنحراف

 0,123 3,188 متدني
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 0.256 3,524 متوسط

 0.237 3,519 مرتفع

حيث  بةمتقار المتوسطات الحسابية لممستويات االقتصادية جاءت  أن ( 9رقم ) يتضح من الجدول
( 1.123اري )معي حرافانو  (3.188)حصل المستوى االقتصادي المتدني عمى متوسط حسابي

والمستوى ( 1.256معياري ) حرافانو ( 3,524)والمستوى االقتصادي المتوسط عمى متوسط حسابي
 الباحثانويعمل  .(1.237معياري) حرافانو  (3,519االقتصادي المرتفع عمى متوسط حسابي)

 إلىودافعا وتقوية لمثقة بالنفس وتقدير الذات لدى الطالب لكي يصل  حافزاً  كان الدخل انخفاض
 .اإلرادة , وحقيقة ىذا النمط موجود في البيئة الفمسطينية اإليمانأعمى درجات النجاح بفعل قوة 

ىل تختمف متوسطات درجات   سادسًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الخامس و الذي ينص:  
ف مكان و تقدير الذات لدى طمبة الصف الحادي  عشر  باختال (السطحي )الفعال /كل من التعميم

 السكن )مدينة / قرية(؟
 (  11رقم ) ( كما ىو واضح في الجدول  T.testتم استخدام اختبار ت )   سؤالال هولمتحقق من ىذ

 (11جدول رقم)
الستتتطحي( و تقتتتدير التتتذات لتتتدى طمبتتتو الصتتتف ات درجتتتات مقياستتتي التعمتتتيم )الفعتتتال /يوضتتتح متوستتتط

 سكن.ال مكانبحسب متغير  الحادي عشر في محافظة الخميل
 مكتتتتتتتتتتتتتتان (  ان)المقياس

 السكن

المتوستتتتتط  العدد
 الحسابي

 االنحتتتتتتتراف
 المعياري

درجتتتتتتتات 
 الحرية

الداللتتتتتتتتتتتتتتتتة  Tقيمة 
 حصائيةاإل

 م الفعتتتتاليالتعمتتتت -
 و السطحي

 تقدير الذات-

 1.368 3,504 68 مدينة

 قرية 1.982 -0241, 118
52 3,506  438 .1 

 الداللتتتةعنتتتد مستتتتوى  إحصتتتائيةذات داللتتتة د فتتتروق و وجتتتعتتتدم  (11رقتتتم)يتضتتتح متتتن الجتتتدول       

(α=1515) الصتف  بتةلتدى طم التذاتم الفعال والسطحي وتقدير يفي  متوسطات درجات كل من التعم
 مكتانوبتاختالف  الطمبتوتقتدير التذات مرتفعتا لتدى  نافقتد كت .ستكن الطالتب لمكتانتعزى  الحادي عشر

 .نالسك
مستتوى  أنالستكن حيتث تبتين  مكتانمتعمقتة بمتغيتر ( ال1993وتتفق ىذه النتيجة متع دراستة بكتر )    

 أنفتي العتالم العربتي, كمتا  ونتاأقر متوقعتا مقارنتة متع  ناكت ممتا أعمىتقدير الذات لدى الفرد الفمسطيني 
ومتوستتتطات درجتتتات تقتتتدير التتتذات لتتتدى  ,الستتتكن ال يمعتتتب دورا ميمتتتا فتتتي مستتتتوى تقتتتدير التتتذات مكتتتان
التذين  األفترادمتن متوستطات درجتات تقتدير التذات لتدى  أعمتى الذين يقطنون في الضتفة الغربيتة األفراد

مستتوى  وانخفتاض ,فتي قطتاع غتزة الستكانياالزدحتام  أن إلتى. وقتد يفستر ذلتك يقطنون فتي قطتاع غتزة
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والبنيتتتتتة  ل ستتتتترةالمستتتتتتوى التعميمتتتتتي  , و انخفتتتتتاض األستتتتترة أفتتتتترادوزيتتتتتادة عتتتتتدد  ,التتتتتدخل االقتصتتتتتادي
الضتفة  وتتأثرتقطتاع غتزة بالوصتاية المصترية  تتأثرحيتث  ,استيوالسيواالختالف الثقتافي واالجتماعية 

 أوفتي قطتاع غتزة  ناالمجتمع الفمسطيني كتٌل ال يتجتزأ ستواء كت نإاألردني. ورغم ذلك فالغربية بالحكم 
    .اإلسرائيمياالحتالل  ما زال يرزح تحت وطأة يوفي الضفة الغربية ف

 التوصيات والبحوث المقترحة:
 : التوصيات :أوالً  

وتعزيز االتجتاه االيجتابي فتي تقتدير  , ةيمراحل التعميمالالتعميم في جميع ستراتيجيات  تفعيل إ -
 .الذات لدى الطمبة

توثيق الروابط االجتماعية بين الطمبة والقائمين عمى العممية التربوية مما ينعكس ايجابيا عمى  -
 االستمرار في تقدير الذات والثقة بالنفس.

ستتراتيجيات التعمتيم لتدى ورات لمكشف عن ايجابيات وسمبيات استتخدام إاالستمرار في عقد الد -
 القائمين عمى العممية التربوية. 

 البحوث المقترحة:ثانيًا: 
فتتي مميتتة التربويتتة عبتتين مخرجتتات ال  فتتي جميتتع مراحتتل  التعمتتيم  العتتام مقارنتتو دراستتة إجتتراء  -

 م السطحي.ميالتعميم الفعال والتع

ة( يتم فييا دراسة ىذه المتغيرات وغيرىا عمى الطمبة الجامعيين داختل دراسة) عبر ثقافي إجراء -
 خارجو. والوطن 
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