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 ملخص
 

تعلم القراءة كالكتابة لدل طلبة الصف السادس اإلبتدائي الدارسٌن يف ادلدارس ك العبلقة بٌن تقدير الذات  ىدفت الدراسة إىل معرفة
معرفة مستول تقدير الذات لدل طبلب الصف  (1احلكومية يف ادلملكة األردنية اذلامشية، كينبثق عن ىذا اذلدؼ األىداؼ التالية: 

معرفة مستول تعلم القراءة كالكتابة لدل طبلب الصف  (2 .السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف ادلملكة األردنية اذلامشية
معرفة العبلقة بٌن مستول تقدير الذات كتعلم القراءة  (3 .السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف ادلملكة األردنية اذلامشية

كتكوف رلتمع الدراسة من مجيع  مشية.كالكتابة لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف ادلملكة األردنية اذلا
طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلملكة األردنية اذلامشية، كاستخدمت ادلعاينة العشوائية متعددة ادلراحل من أجل اختيار أفراد 

دير الذات طالبة. كاستخدمت األدكات التالية؛ اختبار تق (392) طالب ك (464)طالب كطالبة منهم  (852)العينة ادلكونة من 
أف ادلتوسط احلسايب الكلي من إعداد الباحث، كتوصلت نتائج الدراسة إىل  يف القراءة كالكتابة لكوبر مسيث، إختبار ربصيلي

، كأف ادلتوسط احلسايب لتعلم القراءة كالكتابة كاف دبستول مرتفع بلقت (3448)بلغت قيمتو  لتقدير الذات جاء دبستول متوسط
كجود عبلقة ارتباطية إجيابية ذات داللة احصائية بٌن تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة بلغت قيمتو  ، كإىل(11492)قيمتو 
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كيف ضوء ىذه النتائج أكصى الباحث: بأف تقدير الذات يؤثر يف  .(4441) حصائيان عند مستول الداللة داؿ إ كىو (44154)
 العمل على اإلىتماـ بالللبة عن طريق رفع تقديرىم لذكامهم كتشييعهم التحصيل األكادديي لدل ادلتعلمٌن، كذلذا على ادلعلمٌن

كتعزيز سلوكيامهم كتنويع األنشلة كاألساليب التدريسية كاإلبتعاد عن الركتٌن. كتوصي بضركرة كضع كتصميم برامج إرشادية من 
الذات كتعلم القراءة كالكتابة أك التحصيل  أجل ربسٌن تقدير الذات لدل اللبلب. كضركرة إجراء ادلزيد من الدراسات حوؿ تقدير

 لدل فئات عمرية أكرب كأصغر من الفئة العمرية اليت استهدفتها ىذه الدراسة.
 

 .، تعلم القراءة ، تعلم الكتابة، الصف السادس اإلبتدائي، المملكة األردنية الهاشمية تقدير الذاتكلمات مفتاحية : 
 
 

Abstract 

This study aims at investigating self-esteem relationship with learning reading and writing in 

sixth graders in public schools in the Hashemite kingdom of Jordan. This major goal includes 

the following items: identifying the level of self-esteem in sixth graders attending public 

schools at the Hashemite kingdom of Jordan, identifying their level of reading and writing, 

identifying the relationship between their level of self-esteem and their learning reading and 

writing. The population of the study includes all six-graders in public schools in Jordan, 

whereas multi-stages random sampling is used to choose the sample. This sample consists of 

852 students, 460 males and 392 females. The following tools are used: Copper smith’s self-

esteem questionnaire, reading and writing achievement test prepared by the researcher. The 

study has found out that the mean of self-esteem is average (3448) , the mean of learning 

reading and writing is above average (11492) .The study has also indicated a significant 

positive correlation between self-esteem and learning reading and writing (44154)  which is 

statistically significant at (0.01). In light of these results, the researchers have recommended 

that self-esteem affects learners’ academic achievement. Therefore, teachers should improve 

their students’ self-esteem, encourage them, reinforce their positive behavior, and vary their 

educational activities to avoid routine and mechanical procedures. This helps students 

appreciate their efforts. Researchers have also recommended making programs for improving 

students’ self-esteem. Other recommendations include conducting more studies about self-

esteem, learning reading and writing, and achievement in students belonging to different 

educational stages whether younger or older than those in this study.  

Keywords: Self-esteem, Learning Reading, Learning Writing, Sixth Graders, Hashemite 

Kingdom of Jordan. 
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 المقدمة 
 

التعلم عملية مقصودة كمستمرة كليست ناذبة عن الصدفة، كىناؾ رلموعة من الشركط اليت تؤثر يف نتائج التعلم بالنسبة لللبلب 
تكمن أمهية التعلم يف كونو أداة احلفاظ على استمرار كبقاء احلضارة  .(2444منها كجود دافع للتعلم، كتقدير الذات )العزة 

نتاج عمليات التعلم اإلنساين عرب العصور كاألجياؿ ادلتبلحقة )الزغوؿ ىو  ن منيزات حضاريةالبشرية، فما نبلحظو اليـو م
24434) 

 
 نتائج يف أمهية من لو دلا الدراسي اللبلب ربصيل على ادلؤثرة ادلتغًنات من الذات يعد تقدير إىل أف (2448) زيدأشارت 

 الذم الوحيد ادلخلوؽ كأنو الفردية خبصوصيتة يشعر الفرد جيعل الذم الوحيد للمتعلم، فهي الشيء ادلعريف كاإلكتساب التعلم عملية
كقد تناكلت العديد من الدراسات تقدير الذات كعبلقتها بتعلم  .كتفكًنه لتأملو موضوعان  الذات من جيعل حبيث ذاتو إدراؾ يستليع

ىل التعرؼ على مستول تقدير إبدراسة ىدفت  (2448)عواكدة قاـ القراءة كالكتابة كالتحصيل، منها األجنبية كمنها العربية، فقد 
الذات كعبلقتو بالتحصيل الدراسي لدل طلبة ادلرحة اإلبتدائية يف جنوب فلسلٌن يف ضوء بعض ادلتغًنات الدديوغرافية، كتوصلت 

ادلذكور يف  (2445)كقاـ العنزم  الدراسة إىل كجود عبلقة ارتباطية إجيابية بٌن مستول تقدير الذات كالتحصيل لدل أفراد العينة.
بدراسة ىدفت إىل اختبار العبلقة بٌن اإلصلاز األكادديي كعدد من ادلتغًنات منها تقدير الذات، أشارت النتائج  (2449)عضيبات 

الرتبية  دراسة على طبلب قسم (2443)حصائيان بٌن اإلصلاز األكادديي كتقدير الذات. كأجرل زايد جيايب داؿ إإىل كجود ارتباط إ
الرياضية جبامعة السللاف قابوس ىدفت إىل دراسة العبلقة بٌن تقدير الذات كالتحصيل الدراسي، أظهرت النتائج أف مستول تقدير 

 الذات لدل العينة فوؽ ادلتوسط، كيرتبط إجيابيان دبستول التحصيل الدراسي. 
 

نها تقدير الذات يف التحصيل األكادديي لدل بدراسة حبثت يف أثر عوامل الدافعية كاليت م Lamb (2414)كقامت 
ادلراىقٌن الذكور األمريكاف السود، أشارت النتائج إىل كجود عبلقة بٌن تقدير الذات كالتحصيل األكادديي كالنياح. كأجرل 

Putman & Walker (2414)  يادة دراسة حبثت يف أثر تقدير الذات على القراءة كالكتابة لؤلطفاؿ، توصلت النتائج إىل ز
دراسة ىدفت إىل معرفة العبلقة بٌن  Henman (2414)ذات داللة احصائية يف معدؿ القراءة تعزل لتقدير الذات. كأجرل 

 . ، كأشارت نتائج الدراسة إىل كجود ارتباط إجيايب بٌن تقدير الذات كالتحصيل يف العلـو الدافعية كتقدير الذات كالتحصيل يف العلـو
ىدفت إىل كشف العبلقة بٌن عدد من ادلتغًنات من ضمنها تقدير الذات كالتحصيل  دراسة Carranza et.al. (2449)كأجرت 

، أشارت نتائج الدراسة إىل أف مستول تقدير الذات ذكم األصوؿ ادلكسيكية األمريكاف ادلراىقٌن األكادديي لدل عينة من الللبة
دراسة ىدفت لبحث الرابط بٌن تقدير الذات كالقيم الشخصية  et.al. Lonnqvist (2449)كأجرل  تراكح بٌن الوسط كادلرتفع.

 كاليت من ضمنها التحصيل، كتوصلت نتائج الدراسة إىل كجود عبلقة إجيابية بٌن تقدير الذات كالتحصيل .
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  الدراسة مشكلة
 

 بعيد حد إىل عليها يتوقف اليت التعليمي السلم التعليمية يف ادلراحل اإلبتدائي ىو أكؿ إىل أف التعليم (2441)أشار الشيباين 
 قدراتو كتنمية األساسية، السلوكية كالعادات ادلهارات سلتلف اللفل ىذه ادلرحلة يكتسب البلحقة، ففي التعليمية ادلراحل يف النياح

 كالكتابة صيل القراءةلتح األساسية كاكتساب ادلهارات احلياة، يف كاإلذباىات ادليوؿ من كاكتساب الكثًن العقلية كاستعداداتو
نساف، غًن إهنا معقدة كربتاج إىل الكثًن من الدراسة لئل إف التعلم عملية بديهية كطبيعية بالنسبة (2443)كذكر دندش كاحلساب. 
بأف القراءة  (2447)ذكر باركدم فاحلاجة ماسة إىل دراسة طبيعة تلك العملية كأفضل الظركؼ ادلبلئمة ذلا.  كلذلك كالتمحيص

بأف عدـ امتبلؾ اللبلب يف هناية  (2448)كالكتابة من أصعب ادلهمات اليت تواجو اللبلب يف حيامهم األكادديية. كأشار سبينسر 
 يةادلرحلة اإلبتدائية دلهارات القراءة كالكتابة سيؤثر على قدرامهم يف مواجهة كأداء الواجبات يف القراءة كالكتابة يف ادلراحل التعليم

كأكدت زايد بأف القدرة على الكتابة تساىم بشكل جوىرم بالنياح األكادديي جبميع ادلواد.   (2007البلحقة، كأشار الـ ك لو )
 السلوؾ أك للشخصية كاضحا فهما ضلقق أف ديكننا كال الشخصية بناء يف كأساسي جوىرم أمر الذات إىل أف موضوع (2448)

أف مفهـو كتقدير الذات  (2443)كأخركف  Stringerذكر  .لدينا الذات مفهـو متغًناتنا تتضمن أف دكف عاـ بوجو اإلجتماعي
يربط مباشرة بإصلاز القراءة كالرياضيات، كما كأف اللبلب ذكم التحصيل العايل يف القراءة كالرياضيات لديهم مستول عايل يف 

أف ادلشاعر اإلجيابية للفرد ضلو ذاتو كقيمتها تعترب حامسة للنياح يف  Norton & Anfin (2443)تقديرىم لذاكامهم. كأشار 
بأف ىناؾ حاجة لدراسة العبلقة بٌن مفهـو كتقدير  (2449كأشار كاتزير كأخركف ). دلهمات الصعبة كيف احلياة عمومان ادلدرسة كا

على إنو من أجل فهم أكثر للعبلقة بٌن تقدير الذات كالتحصيل  Henman (2414)كأكدت الذات كالقراءة لدل األطفاؿ. 
إىل  Wickery (2414)جيب إجراء مثل ىذه الدراسة ليشمل عدد أكرب من ادلدارس كيف مناطق سلتلفة كرلتمع أكرب. كأشارت 

ينهم. كما كأضافت ضركرة إجراء مزيد من الدراسات لتفحص العبلقة بٌن تقدير كمفهـو الذات كالتحصيل كمعرفة الرابط ب
Sullivan (2443)  بأف ىنالك حاجة إلجراء ادلزيد من الدراسات لتقييم الثقة بالنفس كتقدير الذات لدل طبلب ادلدارس

 ادلتوسلة.
 

 يـو األردنية اليومية الرمسية الدستور صحيفة مع صحفي لقاء يف األردف يف العايل كالتعليم الرتبية كزير تصريح على كبناءن 
 يفاإلبتدائي  السادس الصف طبلب بعض لدل كالكتابة القراءة يف مشكلة كجود كاكتشافو قرارهكإ 2449-14-17 ادلوافق الثبلثاء
كنتيية لندرة الدراسات كخاصة العربية اليت درست تقدير الذات كعبلقتها  (24494الدستور  ) صحيفة ادلدارس من لعدد زيارتو

الباحث ضركرة دراسة العبلقة بٌن ىذه ادلتغًنات لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلملكة بتعلم القراءة كالكتابة ارتأل 
 األردنية اذلامشية.
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  الدراسة أهداف
 

ىدفت الدراسة إىل معرفة مستول تقدير الذات لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف األردف، معرفة 
كالكتابة لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف األردف، معرفة العبلقة بٌن مستول تعلم القراءة  مستول

 تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف األردف.
 

 أسئلة الدراسة
 

لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس حاكلت الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية: ما ىو مستول تقدير الذات 
، لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف األردف، ما ىو مستول تعلم القراءة كالكتابة احلكومية يف األردف
ل تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس بٌن مستو ارتباطية ىل توجد عبلقة 

 احلكومية يف األردف.
 

 الدراسة وإجراءاتها  منهج
 

استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي اإلرتباطي حيث يستخدـ ىذا ادلنهج كعلى نلاؽ كاسع يف كصف العبلقة بٌن ادلتغًنات كميان 
يعتمد ىذا ادلنهج على دراسة الواقع اك الظاىرة كمػا توجد فػي الواقع، مث كصفها كصفان دقيقا كذلك جبمػع  (24414)أبو عبلـ، 

 أكصاؼ كمعلومػات دقيقة عنها مث تصنيفها كتنظيمها للوصوؿ إىل استنتاجات كتعميمات تساىم يف فهػم الواقع ادلدركس كتلويره
 (24434)منسي، 

 
 رلتمع الدراسة كعينتها

 
 2411)تكوف رلتمع الدراسة من مجيع طبلب الصف السادس اإلبتدائي الدارسوف يف ادلدارس احلكومية يف األردف للعاـ الدراسي 

العينة كأما  (24144إناث ) كزارة الرتبية كالتعليم،  (49764) ذكور ك (45984)منهم  (95744)كالبالغ عددىم ( 2414 -
الذم أختًنت منو، كبغض النظر عن الظركؼ أك األسلوب الذم يستخدـ الختيار العينة السليمة فهي العينة ادلمثلة للميتمع 

استخدمت الدراسة ادلعاينة العشوائية متعددة ادلراحل كمشلت مجيع اللبلب الدارسٌن يف ادلدارس ادلختارة  (24414)ابوعبلـ، 
ي أف تكوف كل مدينة من رلتمع الدراسة شلثلة يف العينة مدارس مناصفة بٌن الذكور كاإلناث حيث ركع (8)عشوائيان كالبالغ عددىا 

 طالبة.  (392)طالب ك  (464)طالب كطالبة منهم  (852)ككاف عددىم 
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 أدكات الدراسة
 

 استخدمت الدراسة األدكات التالية:
 
الذات لدل عرؼ على تقدير كأداة للت  (1967اختبار تقدير الذات لكوبر مسيث. أعد ىذا اإلختبار ) كوبر مسيث  .1

ليصبح مخسة بدائل كليس بديلٌن ىل العربية، كقاـ بتعديلو ، قاـ الباحث برتمجة اإلختبار من اللغة اإلصلليزية إاألطفاؿ
اتبع يف طريقة تقدير درجات ىذا اإلختبار درجة إجيابية الفقرة أك سلبيتها، أم أنو يف إلعلاء اللالب مركنو يف اإلجابة ك 

الفقرة اإلجيابية يعلى البديل )أ( مخس درجات، كالبديل ) ق ( درجة كاحدة، بينما يف الفقرات السلبية يعلى البديل )أ( 
بينما تكوف  (254)للمفحوص على اإلختبار  درجة كاحدة كالبديل ) ق ( مخس درجات، كتكوف الدرجة العليا احملتملة

مت استخراج مؤشرات الصدؽ على النحو كأما بالنسبة إىل صدؽ كثبات ىذا اإلختبار فقد . (54)الدرجة الدنيا احملتملة 
 التايل:

 
  من احملكمٌن من أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية يف  (7)صدؽ احملتول: قاـ الباحث بعرض األداة على عدد

اجلامعة الوطنية ادلاليزية كاجلامعة اذلامشية، حيث اقرتحوا بعض التعديبلت يف صياغة بعض الفقرات كبعد األخذ هبا 
 أصبح اإلختبار بصورتو اليت استخدـ هبا.

  كطالبة، مت  طالب (44من )صدؽ البناء: طبقت األداة على عينة استلبلعية من خارج عينة الدراسة مكونة
انت اإلرتباط بٌن الفقرات كالبعد الذم تنتمي اليو ك بٌن الفقرات كالدرجة الكلية لئلختبار، ككاستخراج معامبلت 

 ذا داللة إحصائية مع البعد الذم تنتمي اليو  كمع الدرجة الكلية لئلختبار. مجيع الفقرات مرتبلة ارتباطا

 
كبعد أربعة أسابيع مت إعادة تلبيق اإلختبار مرة كأما للتحقق من ثبات اإلختبار فقد مت تلبيقو على العينة اإلستلبلعية، 

كىي قيمة  (4486)أخرل، كمت حساب معامل اإلرتباط بًنسوف بٌن التلبيقٌن كمؤشر على معامل ثبات اإلختبار، كبلغت قيمتو  
لؤلبعاد كلئلختبار  مقبولة ألغراض الدراسة، كما مت حساب معامل الثبات بلريقة اإلتساؽ الداخلي باستخداـ معادلة كورنباخ ألفا

، ككما كىي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة (4494)الكلي من خبلؿ العينة السابقة، كقد بلغ معامل الثبات احملسوب هبذه اللريقة 
 .(1)اجلدكؿ رقم ىو مبٌن يف 
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تقدير الذات وللمقياس  :معامالت اإلرتباط بيرسون ومعامالت اإلتساق الداخلي كورنباخ ألفا لمجاالت اختبار 1جدول رقم 
 ككل
 

 اجملاؿ معامل اإلرتباط بًنسوف معامل اإلتساؽ الداخلي
 تقدير الذات ادلدرسي 4464 4477
 تقدير الذات الرفاقي 4482 4474
 اإلىتمامات الشخصية 4472 4491
 تقدير الذات العائلي 4483 4473
 اإلختبار ككل 4486 4494

 
للمقياس ككل،  (4486)للمياالت ك  (4483 – 4464)بٌن  تراكحبأف قيم معامل اإلرتباط بًنسوف ( 1يبٌن اجلدكؿ رقم )

لئلختبار ككل كىي قيمو  (4494)للمياالت ك  (4491 – 4474)أما معامل اإلتساؽ الداخلي كورنباخ الفا تراكحت قيمو بٌن 
 مقبولو ألغراض الدراسة.

 
إىل أمهية استخداـ إختبار ربصيلي موحد جلميع  Wickery (2414)ت كالكتابة. أشار اإلختبار التحصيلي يف مادة القراءة  .2

للكشف عن قدرامهم الفكرية، مت احلصوؿ على درجات عينة الدراسة من خبلؿ نتائيهم يف اإلختبار أفراد عينة الدراسة 
رتو النهائية اليت استخدـ هبا من جزئٌن التحصيلي دلادة القراءة كالكتابة الذم قاـ الباحث بإعداده، تكوف اإلختبار يف صو 

سؤاؿ فرعي تقيس القراءة كالكتابة معان حبيث يعلى كل سؤاؿ درجة كاحدة  (11)األكؿ تكوف من ثبلثة اسئلة ربتوم على 
لئلجابة الصحيحة ك صفر لئلجابة اخلاطئة، أما اجلزء الثاين فكاف يقيس الكتابة، ككضع لو مخس درجات قسمت على 

ر كىي، ادلقدمة درجة كاحدة ، العرض كاألفكار درجتاف، كاخلاسبة درجة كاحدة، كالرتتيب كعبلمات الرتقيم درجة أربع زلاك 
كاحدة، كبالتايل يصبح رلموع درجات اجلزء األكؿ أحد عشر درجة، كاجلزء الثاين مخس درجات، كاجملموع الكلي لئلختبار 

 ست عشرة درجة.
 

 صدق اإلختبار وثباته
 

من احملكمٌن كاقرتحوا بعض التعديبلت يف صياغة بعض الفقرات كبعد األخذ  (5)مت التحقق من صدؽ اإلختبار بعرضو على عدد 
هبا أصبح اإلختبار بصورتو اليت استخدـ هبا. كللتحقق من ثبات اإلختبار مت تلبيقو على العينة اإلستلبلعية، كبعد أربعة أسابيع مت 

 تة أخرل، كمت حساب معامل اإلرتباط بًنسوف بٌن التلبيقٌن كمؤشر على معامل ثبات اإلختبار، كبلغإعادة تلبيق اإلختبار مر 
 كىي قيمة جيدة لثبات اإلختبار. (4488)قيمة معامل اإلرتباط 
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 المعالجة اإلحصائية
 

كذلك باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية دبا يتناسب مع  ”SPSS“مت ربليل البيانات عن طريق احلاسوب كاستخداـ برنامج 
 أىداؼ الدراسة كعلى النحو التايل:

 
 .لئلجابة على أسئلة الدراسة األكؿ كالثاين مت استخراج ادلتوسلات احلسابية كاإلضلرافات ادلعيارية 
 بٌن متغًنات الدراسة. لئلجابة على السؤاؿ الثالث مت استخداـ معامل ارتباط بًنسوف للكشف عن العبلقة  
  

 نتائج الدراسة 
 

نتائج السؤاؿ األكؿ: ما ىو مستول تقدير الذات لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف ادلملكة األردنية 
 اذلامشية؟

 
لئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت ربديد ثبلثة مستويات لتقدير الذات، على اعتبار أف ادلتوسط احلسايب لتقدير الذات الذم يزيد عن  
 (2433مستول متوسط، كادلتوسط احلسايب الذم يقل عن ) (3466 – 2434ديثل مستول مرتفع، كادلتوسلات بٌن ) (3467)

 مستول منخفض من تقدير الذات، كمت اإلستناد يف ىذا التصنيف إىل ادلعادلة التالية:
 

 4=     1- 5=        القيمة الدنيا –القيمة العليا 

 1433=     طوؿ الفئة    3          3                    عدد ادلستويات    

 
يعترب مستول  (2433)أم أقل من  2433=  1433+ 1كبذلك تكوف ادلستويات على النحو التايل: ادلستول ادلنخفض: 

كبعد ذلك مت  (24144) عريقات،  (5 – 3467)، كادلستول ادلرتفع: من (3466 – 2434)منخفض. ادلستول ادلتوسط: من 
 يبٌن (2)كاجلدكؿ رقم أفراد العينة تقدير الذات لدل سب ادلئوية كمستول كالناستخراج ادلتوسلات احلسابية كاإلضلرافات ادلعيارية 

 ذلك.
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 : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى تقدير الذات2جدول رقم 

 
اإلنحراف  المستوى

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

ال أوافق 
 بشدة

 الفقرة أوافق بشدة أوافق متردد ال أوافق

      155 2498 14467 متوسط

1842% 

227       

2646% 

134    

1543% 

125    

1447% 

215    

2542% 
  14 أقضي الكثًن من الوقت يف أحبلـ اليقظة. 

        34 1469 44982 منخفض

345% 

13        

145% 

141       

1149% 

229       

2649% 

479       

5642% 
  24 أنا متأكد من نفسي.                  

       298 3457 14379 متوسط

35% 

187      

2149% 

171      

2441% 

91      

1447% 

145       

1243% 
  34 كثًنان ما أسبىن أف أكوف شخص آخر.

     264 3434 14432 متوسط

3445% 

149     

1745% 

244      

2349% 

144       

1147% 

139     

1643% 
أجد إنو من الصعب جدان احلديث أماـ طبلب 

 الصف.    
44  

     277 3444 14547 متوسط

3245% 

241     

2346% 

131     

1544% 

71      

843% 

172     

2442% 
  54 أسبىن لو كنت أصغر

     49 2417 14173 منخفض

548% 

74     

847% 

152      

1748% 

272      

3149% 

345     

3548% 
ىناؾ الكثًن من األشياء لدم أرغب بتغيًنىا لو 

 استلعت. 
64  

     247 3445 14242 متوسط
2443% 

246     
2442% 

261      
3446% 

116     
1346% 

62      
743% 

  74 أستليع أف أزبذ قرارم بسهولة.

      338 3498 14474 مرتفع

3947% 

275       

3243% 

149      

1745% 

63       

744% 

27     

342% 
  84 حيلو لآلخرين مرافقيت.                

     234 3422 14465 متوسط

2745% 

165      

1944% 

165    

1944% 

129       

1541% 

159     

1847% 
  94 أتضايق يف البيت بسهولة.            

    187 3459 14444 متوسط

2149% 

281      

33% 

254     

2948% 

114     

1249% 

24     

243% 
  144 دائمان أعمل الشيء الصحيح.        

    522 4441 44911 مرتفع

6143% 

216    

2544% 
73    846% 23     

247% 

18     

241% 
  114 أنا فخور بعملي يف ادلدرسة.        

     245 3431 14442 متوسط

2848% 

145     

17% 

226     

2645% 

144     

1242% 

132      

1545% 
  124 دائمان أحتاج إىل شخص ليخربين ماذا أعمل.             

      75 2462 14244 متوسط

848% 

125    

1447% 

216    

2544% 

274     

3147% 

166    

1945% 
أحتاج إىل كقت طويل ألعتاد على األشياء اجلديدة. 

     . 
134  

     143 2481 14292 متوسط

1241% 

154    

1841% 

253      

2947% 

161    

1849% 
  144 غالبان أشعر باألسف على األشياء اليت أعملها.           2142  181

       359 4447 14451 مرتفع

4241% 

298         

35% 

122         

1443% 

39           

446% 

34         

4% 
  154 أنا زلبوب من األطفاؿ الذين يف عمرم.

       431 4415 14472 مرتفع

5446% 

214         

2541% 

136       

16% 

42        

449% 

29        

344% 
  164 عادةن كالدّم يهتموف دبشاعرم.          

        433 4426 44953 مرتفع

5448% 

277       

3245% 

89           

1444% 
34      4% 19        

242% 
  174 أقـو بعمل أفضل ما أستليع.   

        242 3462 14191 متوسط

2844% 

239      

2841% 

246        

2849% 

57          

647% 

68         

8% 
  184 أعلي بسهولة بالغة.              

        444 4419 14454 مرتفع

5146% 

231          

2741% 

119         

14% 

28        

343% 
  194 عادةن أستليع العناية بنفسي.       4%      34

     205 2499 14486 متوسط

2441% 

125      

1447% 

173      

2443% 

154      

1841% 

195      

2249% 
  244 أحب أف ألعب مع أطفاؿ أصغر مين.

     460 4424 14455 مرتفع

54% 

242      

2844% 

75      

848% 

43        

5% 

32      

348% 
  214 كالدّم يتوقعوف الكثًن مين.         

    161 3441 14232 متوسط

2443% 

312     

3442% 

197 

2341% 

82       

946% 

100    

1147% 
  224 كل األشياء يف حيايت متشابكة.     

     247 3446 14269 متوسط

2443% 

257     

3442% 

197      

2341% 

144     

1147% 

91     

1447% 
  234 عادة األطفاؿ يتبعوف أفكارم.

      445 3494 14384 مرتفع

5242% 

151      

1747% 

122     

1443% 

34     

345% 

144    

1242% 
  244 ال أحد يعتين يب يف البيت.     
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      131 2484 14363 متوسط

1544% 

137     

1641% 

214     

2446% 

181      

2142% 

193     

2247% 
  254 مل حيصل أف مت توبيخي أبدان.           

     86 2459 14315 متوسط

1441% 

138      

1642% 

242      

2347% 

194     

2243% 

236     

2747% 
  264 أنا ال أعمل جيدان يف ادلدرسة كما أرغب.

     393 3475 14417 مرتفع

4641% 

129      

1541% 

154     

1746% 

84     

944% 

144      

1147% 
  274 أنا بالفعل ال أحب كوين كلد أك بنت.

     218 3434 14349 متوسط

2546% 

172      

2442% 

238     

2749% 

128     

15% 

96     

1143% 
  284 لدم رأم متدين حوؿ ذايت.         

       337 3475 14296 مرتفع

3946% 

191     

2244% 

165       

1944% 

94       

1446% 
  294 ال أحب أف أكوف مع اآلخرين.      841%    69

     365 3474 14448 مرتفع

4248% 

194     

2243% 

124     

1441% 

67     

749% 

114      

1249% 
  344 أرغب كثًنان  برتؾ البيت.            

     384 3495 14183 مرتفع

4541% 

175     

2445% 

211      

2448% 

28      

343% 

54      

643% 
  314 أستليع إزباذ قرارم كالتمسك بو.   

    178 3444 14414 متوسط

2449% 

145     

17% 

244      

2345% 

164    

1848% 

169     

1948% 
  324 ال أخيل ابدان.                      

     126 3444 14265 متوسط

1448% 

177      

2448% 

241     

2843% 

184     

2146% 

124     

1446% 
  334 غالبان أشعر بالقلق يف ادلدرسة.        

       244 3434 14383 متوسط

2842% 

142     

1647% 

221    

2549% 

131    

1544% 

118     

1348% 
  344 غالبان أشعر باخليل من نفسي. 

     393 3496 14233 متوسط

4641% 

214     

2541% 

116      

1346% 

75     

848% 

54     

643% 
  354 مظهرم غًن الئق كمعظم الناس.  

     242 3444 14311 متوسط

2844% 

183     

2145% 

225       

2644% 

111       

13% 

91      

1447% 
  364 إذا كاف لدم شيء ألقولو فإنين عادة أقولو.             

      336 3491 14159 مرتفع

3944% 

258       

3443% 

156       

1843% 

52        

641% 

54        

549% 
  374 خيتارين األطفاؿ يف كثًن من األحياف. 

     514 4428 14467 مرتفع

5949% 

164      

1942% 

148      

1247% 
43      5% 27      

342% 
  384 كالدّم يفهموين.                 

      346 3493 14494 مرتفع

4446% 

213     

25% 

248       

2444% 

61     

742% 

24       

248% 
  394 دائمان أقوؿ احلقيقة.                   

       444 3492 14398 مرتفع

5146% 

155     

1842% 

114     

1249% 

41     

448% 

146     

1244% 
  444 ال أىتم دبا حيدث يل.                  

     641 4451 14454 مرتفع

7542% 

116      

1346% 

27     

342% 

24     

248% 

44     

542% 
  414 أنا شخص فاشل.                      

        86 2447 14345 متوسط

1441% 

94       

1446% 

236      

2747% 

174      

24% 

274     

3147% 
  424 عادةن أشعر بأف كالدم يدفعونين للقياـ باألشياء.         

     363 3493 14192 مرتفع

4246% 

221      

2549% 

172       

2442% 

37     

443% 

59     

649% 
  434 دائمان أعرؼ ماذا أقوؿ لآلخرين.     

     261 3444 14367 متوسط

3446% 

144     

1649% 

223    

2642% 

124     

1441% 

144     

1242% 
  444 غالبان ال يتم تشييعي يف ادلدرسة.      

     164 3427 14262 متوسط

1942% 

224      

2643% 

252     

2946% 

143     

1241% 

149    

1248% 
  454 عادةن األشياء ال تضايقين.

     432 3483 14422 مرتفع

5447% 

124     

1441% 

121    

1442% 

84     

949% 

95    

1142% 
  464 ال ديكن اإلعتماد علي.               

    439 4446 14241 مرتفع

5145% 

198     

2342% 

147     

1246% 

41        

448% 

67      

749% 
  474 ال أىتم دبا يدكر حويل.               

       122 2444 14432 متوسط

1443% 

92     

1448% 

135      

1548% 

194      

2248% 

349     

3643% 
معظم الناس يفضلوف أف أكوف أفضل شلا أنا عليو 

 اآلف.  
484  

     127 2461 14424 متوسط

1449% 

147     

1246% 

194     

2248% 

151     

1747% 

273      

32% 
  494 من الصعب جدان أف أظل كما أنا.    

     499 4413 14277 مرتفع

5846% 

148     

1744% 

89    

1444% 

46       

544% 

74     

842% 
  544 أحب ذايت.                             

  514 تقدير الذات الكلي       3448 44312 متوسط
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أف ادلتوسط احلسايب الكلي لتقدير الذات لدل أفراد العينة جاء دبستول متوسط، حيث بلغت بأظهرت نتائج الدراسة 
كدبستول تقدير ذات متوسط، حيث تراكحت ادلتوسلات احلسابية للفقرات بٌن  (44312)كاضلراؼ معيارم  (3448)قيمتو 

"، أنا شخص فاشل كىي " ( 41)كقد جاءت بادلرتبة األكىل الفقرة رقم  (14454 -44928)كاضلراؼ معيارم بٌن  (4451 -1469)
كىي " أنا فخور بعملي يف ادلدرسة "،  (11)كجاءت بادلرتبة الثانية الفقرة رقم  (14454)كاضلراؼ معيارم  (4451حسابي )دبتوسط 

كىي " ىناؾ الكثًن من  (6). كجاءت يف ادلرتبة قبل األخًنة الفقرة رقم (44911)كاضلراؼ معيارم  (4441)دبتوسط حسايب 
الفقرة . كجاءت يف ادلرتبة األخًنة (14173)كاضلراؼ معيارم  (2417)األشياء لدم أرغب بتغيًنىا لو إستلعت "، دبتوسط حسايب 

 .(2.9.2)كاضلراؼ معيارم  (1469)دبتوسط حسايب  "، أنا متأكد من نفسيكىي "  (2)رقم 
 

من رلموع الفقرات جاءت دبستول تقدير ذات مرتفع  %(  44)فقرة تشكل ما نسبتو  (22)كما يبٌن اجلدكؿ بأف ىناؾ 
" أرغب كثًنان  (34) كىي الفقرة رقم (14454 – 14448)باضلراؼ معيارم بٌن  (4451 – 3474)كانت متوسلامها احلسابية بٌن 

" أنا  (41)كالفقرة رقم  %(4248)كبلغت  (5)برتؾ البيت "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية إلجابات أفراد العينة للخيار رقم 
ؿ أف كما كيبٌن اجلدك %(7542)كبلغت  (5)شخص فاشل "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية إلجابات أفراد العينة للخيار رقم 

من رلموع الفقرات جاءت دبستول تقدير ذات متوسط كانت متوسلامها احلسابية بٌن  %(52)فقرة تشكل ما نسبتو  (26)ىناؾ 
" معظم الناس يفضلوف أف أكوف أفضل شلا أنا  (48)كىي الفقرة رقم  (14191 – 14432)باضلراؼ معيارم بٌن  (3462– 2444)

كىي "  (18)، كالفقرة رقم %(3643)كبلغت  (1)عليو األف "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية إلجابات أفراد العينة للخيار رقم 
يبٌن . كما ك %(2849)كبلغت  (3)أعلي بسهولة بالغة "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية إلجابات أفراد العينة للخيار رقم 

ت من رلموع الفقرات جاءت دبستول تقدير ذات منخفض تراكح (% 4) اجلدكؿ بأف ىناؾ فقرتٌن تشكبلف ما نسبتو
كىي " ىناؾ الكثًن ) 6)كمها الفقرة رقم  (14173 -44982)كاضلراؼ معيارم  (2417 -1.69بين ) ةاحلسابي متوسلاىتها

كبلغت  (1)مناألشياء لدم أرغب بتغيًنىا لو إستلعت "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية إلجابات أفراد العينة للخيار رقم 
 (1)كىي " أنا متأكد من نفسي "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية إلجابات أفراد العينة للخيار رقم  (2كالفقرة رقم )%( 3548)

 .%(5642)كبلغت 
 
يبٌن  (3)كاجلدكؿ رقم  ككلا كمت استخراج ادلتوسلات احلسابية كاإلضلرافات ادلعيارية جملاالت تقدير الذات كاإلختبار  كم

  ذلك.
 

أف ادلتوسط احلسايب الكلي لتقدير الذات لدل أفراد العينة جاء دبستول متوسط، حيث بلغت بأظهرت نتائج الدراسة 
كىو " تقدير الذات الرفاقي  (3)كدبستول تقدير ذات متوسط، حيث جاء اجملاؿ رقم  (44312)كاضلراؼ معيارم  (3448)قيمتو 

الثبلث كدبستول تقدير ذات مرتفع. كحازت اجملاالت  (44696)كاضلراؼ معيارم  (3485)"، يف ادلرتبة األكىل، دبتوسط حسايب 
كىو " تقدير الذات من قبل األىل "، يف ادلرتبة  (4)ترتيبها على التوايل اجملاؿ رقم  األخرل على مستول تقدير ذات متوسط ككاف

كىو " اإلىتمامات الشخصية"، على ادلرتبة  (2) . كحاز اجملاؿ رقم (44547كاضلراؼ معيارم ) (3453)الثانية، دبتوسط حسايب 
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كىو " تقدير الذات ادلدرسي "، يف ادلرتبة  (2). كما كحاز اجملاؿ رقم (44339)كاضلراؼ معيارم  (3445)الثالثة، دبتوسط حسايب 
 . (44545)كاضلراؼ معيارم  (3435)توسط حسايب األخًنة، دب
 

 : المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والمستوى لمجاالت تقدير الذات واإلختبار الكلي3جدول رقم 
 

 مستول تقدير الذات
 

 تقدير الذاترلاالت  ادلتوسط احلسايب اإلضلراؼ ادلعيارم

 اإلىتمامات الشخصية 3445 44339 متوسط
 تقدير الذات ادلدرسي 3435 44545 متوسط
 تقدير الذات الرفاقي 3485 44696 مرتفع

 األىل 3453 44547 متوسط
 الكلي 3448 44312 متوسط

 
اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف ادلملكة نتائج السؤاؿ الثاين: ما ىو مستول تعلم القراءة كالكتابة لدل طبلب الصف السادس 

 األردنية اذلامشية؟
 

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ ارتأل الباحث ربديد ثبلثة فئات متساكية لتعلم القراءة كالكتابة، على اعتبار أف ادلتوسط احلسايب 
مستويات متوسلة،  (4466 – 4434)ديثل مستول مرتفع، كادلتوسلات بٌن  (4467لتعلم القراءة كالكتابة الذم يزيد عن )

كبذلك تكوف  (4433)=  طوؿ الفئةالقراءة كالكتابة.  تعلممستول منخفض يف  (4433)كادلتوسط احلسايب الذم يقل عن 
، كادلستول ادلرتفع: من (4466– 4434)، ادلستول ادلتوسط: من (4433)ادلستويات على النحو التايل: ادلستول ادلنخفض: أقل من 

 أفراد العينةالقراءة كالكتابة لدل  ية كاإلضلرافات ادلعيارية لتعلممت حساب ادلتوسلات احلساب (24144)ريقات،  (1 – 4467)
 .( يبٌن ذلك 4كاجلدكؿ رقم ) 

 
القراءة كالكتابة لدل أفراد العينة جاء دبستول مرتفع، حيث بلغ  لتعلمأف ادلتوسط احلسايب الكلي بأظهرت نتائج الدراسة 

 -4442) كدبستول مرتفع، تراكحت ادلتوسلات احلسابية للفقرات بٌن (24622كاضلراؼ معيارم ) (11492)سايب ادلتوسط احل

كاضلراؼ  (4497)دبتوسط حسايب ادلرتبة األكىل على  (12). كقد حازت الفقرة رقم (44162 -44493)كاضلراؼ معيارم ( 4497
، كجاءت (44217)كاضلراؼ معيارم  (4495) دبتوسط حسايبدلرتبة الثانية اعلى  (13)الفقرة رقم كحازت  (44162معيارم )

يف  (11و  8)كجاءت الفقرتٌن رقم ، (44499)كاضلراؼ معيارم  (4453يف ادلرتبة قبل األخًنة دبتوسط حسايب ) (16)الفقرة رقم 
. كيبٌن اجلدكؿ أف أعلى نسبة إجابة صحيحة ألفراد العينة  (44493كاضلراؼ معيارم ) (4442)ادلرتبة األخًنة دبتوسط حسايب 
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كبلغت  (11و  8)كأقل نسبة إجابة صحيحة كانت مكررة للسؤالٌن رقم  %(9743)كبلغت  (12)كانت على السؤاؿ رقم 
م من رلموع الفقرات كانت دبستول تعل %( 69)فقرة  تشكل ما نسبتو  (11). كما كيشًن اجلدكؿ إىل أف ىناؾ %(4148)

. بينما باقي (44162 – 44454) باضلراؼ معيارم بٌن (4497 -4472)مرتفع يف القراءة كالكتابة جاءت متوسلامها احلسابية بٌن 
 – 4442)جاءت دبستول تعلم متوسط كانت متوسلامها احلسابية بٌن  %( 31)( كتشكل ما نسبتو  5الفقرات كعددىا ) 

 .(44481 – 44493)باضلراؼ معيارم بٌن ( 4464
 

: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لإلجابات ومستوى تعلم القراءة 4جدول رقم 
 والكتابة

 
 ادلستول
 

نسبة اإلجابات  ادلتوسط احلسايب اإلضلراؼ ادلعيارم
 اخلاطئة

نسبة اإلجابات 
 الصحيحة

 رقم السؤاؿ

          149 4483 44384 مرتفع

1745% 

743          

8245% 

1- 

              142 4488 44325 مرتفع

12% 

754              

88% 

2- 

                    89 4494 44346 مرتفع

1444% 

763                

8946% 

3- 

                   138 4484 44369 مرتفع

1642% 

714                  

8348% 

4- 

                    244 4472 44454 مرتفع

2842% 

612                   

7148% 

5- 

                    169 4484 44399 مرتفع

1948% 

683                    

8442% 

6- 

               126 4485 44355 مرتفع

1448% 

726                    

8542% 

7- 

                      496 4442 44493 متوسط

5842% 

356                    

4148% 

8- 

                       348 4464 44481 متوسط

3642% 

544                      

6348% 

9- 

                            369 4457 44496 متوسط

4343% 

483                        

5647% 

14- 

                      496 4442 44493 متوسط

5842% 

456                     

4148% 

11- 

                            23 4497 44162 مرتفع

247% 

829                         

9743% 

12- 

                            42 4495 44217 مرتفع

449% 

814                       

9541% 

13- 

                          146 4488 44334 مرتفع

1244% 

746                      

8746% 

14- 

                             227 4473 44442 مرتفع

2646% 

625                          

7344% 

15- 

                    399 4453 44499 متوسط

4648% 

453                               

5342% 

16- 

 الكلي   11492 24622 مرتفع
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نتائج السؤاؿ الثالث: ىل توجد عبلقة ارتباطية بٌن مستول تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طبلب الصف السادس 

 اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف ادلملكة األردنية اذلامشية؟
 

بٌن تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طبلب الصف السادس ارتباط بًنسوف لئلجابة على ىذا السؤاؿ مت حساب معامل 
 يبٌن ذلك. (5)اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف ادلملكة األردنية اذلامشية، كاجلدكؿ رقم 

 
 تعلم القراءة والكتابةتقدير الذات و : معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت 5جدول رقم 

 
 رلاالت تقدير الذات بًنسوفمعامل ارتباط  مستول الداللة

 اإلىتمامات الشخصية 44487 4445
 تقدير الذات ادلدرسي 44142 4441
 تقدير الذات الرفاقي 44247 4441
 األىل 44498 4441
 تقدير الذات الكلي 44154 4441

 
بٌن الدرجة الكلية لتقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل ضعيفة  طرديةىل كجود عبلقة ارتباطية أظهرت نتائج الدراسة إ

من  ، كما تبٌن(4441)حصائيان عند مستول الداللة كأف ىذا اإلرتباط داؿ إ (44154)عينة الدراسة حيث بلغ معامل اإلرتباط 
"  (3)كالكتابة، حيث حاز اجملاؿ رقم  ءةحصائيان بٌن األبعاد الفرعية لتقدير الذات كبٌن تعلم القراالنتائج أف ىناؾ ارتباط داؿ إ

كحاز اجملاؿ  (44454)عند مستول الداللة اإلحصائية  (44247)تقدير الذات الرفاقي "، على ادلرتبة األكىل كبلغ معامل اإلرتباط 
كجاء  (4441) عند مستول الداللة اإلحصائية (44142" تقدير الذات ادلدرسي "، على ادلرتبة الثانية دبعامل ارتباط ) (2)رقم 

. يف حٌن حاز (4441)عند مستول الداللة اإلحصائية ( 44498) " األىل "، يف ادلرتبة الثالثة كبلغ معامل اإلرتباط  (4)اجملاؿ رقم 
عند مستول الداللة ( 4487)" اإلىتمامات الشخصية "، على ادلرتبة الرابعة كاألخًنة حيث بلغ معامل اإلرتباط ( 1)اجملاؿ رقم 

بٌن تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة، دبعىن أنو كلما زاد مستول  ضعيفة . ذلذا يوجد عبلقة إرتباطية إجيابية(4445)ئية اإلحصا
 تقدير الذات زاد يف ادلقابل مستول تعلم القراءة كالكتابة كالعكس صحيح.
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 مناقشة النتائج

 
يف ضوء أسئلتها، حيث ىدفت الدراسة إىل معرفة العبلقة بٌن تقدير الذات  يتضمن ىذا اجلزء مناقشة النتائج اليت مت التوصل اليها

كتعلم القراءة كالكتابة لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلملكة األردنية اذلامشية، بعد أف قاـ الباحث جبمع البيانات 
 البلزمة كربليلها كعرضها كفقان ألسئلة الدراسة .

 
لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف ما ىو مستول تقدير الذات بالسؤاؿ األكؿ: مناقشة النتائج ادلتعلقة 
 .ادلملكة األردنية اذلامشية

 
بلغت أشارت النتائج ادلرتبلة هبذا السؤاؿ إىل أف ادلتوسط احلسايب دلستول تقدير الذات لدل أفراد العينة جاء دبستول متوسط 

 . (44312) كاضلراؼ معيارم( 3448) قيمتو
 

كديكن تفسًن ىذه النتيية إىل أف اللبلب الذين حيصلوف على درجات عالية يف اختبار تقدير الذات يكوف لديهم قدرة  
خصوصان، كما كيعتقدكف يف  التعلمكبًنة كعالية من الثقة كالكفاية الذاتية، حبيث تنعكس على سلوكيامهم يف مجيع اجملاالت كيف 

إىل أف الثقة على  Moore (2445)أنفسهم اجلدارة كالفائدة كمقبولٌن من معلميهم كحيوزكف على تقدير أسرىم ذلم. كأشارت 
 (1993)القياـ دبهمة معينة كالثقة يف القدرات كاإلمكانيات يف موضوع معٌن ىي عوامل حامسة للمثابرة كالصرب. كذكرت الشيخ 

للوالدين كالبيئة األساسية أمهية كبًنة كحامسو يف بناء شخصية أبنائهم كزيادة تقديرىم لذكامهم بسبب العبلقة اليت تربلهم إىل أف 
كاليت تلعب  بأف لؤلسرة دكران ىامان يف منو كمستول تقدير الذات عن طريق تفاعل الفرد مع األسرة (2446)كأشارت ضاىر معان. 

اللبلب لذكامهم، من خبلؿ ادلمارسات اليت تتصف بادلركنة شلا ينعكس على تقديرىم لذكامهم. كما ديكن  دكران مهمان يف تعزيز تقدير
 من بالرغم فإنو مسيث كوبر لنظرية ككفقا (2446)كأشارت ضاىر  عزك ىذه النتيية إىل طبيعة ادلمارسات اليت تتبناىا ادلدرسة.

 من الذات تقدير يف ادلنخفضة الدرجات كأصحاب العالية الدرجات أصحاببٌن  شليزة أسرية أمناط ربديد على قدرتنا عدـ
 تفعيل -: كىي الذات تقدير من األعلى ادلستويات بنمو مرتبلة تبدك الوالدية الرعاية حاالت من من ثبلثا ىناؾ فاف األطفاؿ
 األباء. جانب من التغًن يف كحريتهم األطفاؿ مبادرة احرتاـ .اإلجيايب األطفاؿ سلوؾ تدعيم .األباء جانب من األطفاؿ

 
كاختلفت يف جزء آخر حيث تراكح  Carranza et.al. (2449)اتفقت نتائج ىذه الدراسة يف جزء من نتائج دراسة 

حيث أشارت النتائج إىل أف مستول تقدير ( 2444)مستول تقدير الذات بٌن ادلتوسط كادلرتفع. كاختلفت مع نتائج دراسة زايد 
 دلتوسط.الذات فوؽ ا
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لدل طبلب الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية ما مستول تعلم القراءة كالكتابة مناقشة النتائج ادلتعلقة بالسؤاؿ الثاين: 
 يف ادلملكة األردنية اذلامشية.

 
أشارت النتائج ادلرتبلة هبذا السؤاؿ إىل أف ادلتوسط احلسايب دلستول تعلم القراءة كالكتابة لدل أفراد العينة جاء دبستول مرتفع 

 . (24622)كاضلراؼ معيارم قيمتو  (11.92)حيث بلغ 
 

Baker (2443 ) كذكركديكن تفسًن ارتفاع مستول التعلم لدل أفراد العينة للمديح كاإلىتماـ ادلستمر من قبل ادلعلمٌن. 

 كالتلور كالتحصيل اإلرتقاء يف مهم دكر ذلم أف ادلعلمٌن أظهرت الدراسات من العديد بأف Wang & Guthrie (2444) ك
 تالتفاعل الصفي بٌن الللبة من جانب كإىل التنافس بينهم من جانب آخر، كذكر يف القراءة. كديكن عزك النتيية إىل  ادلبكر

Henman (2414) ،إنو من أجل أف يصل اللالب إىل ربصيل حقيقي جيب أف يشعر بأف اللبلب األخرين يقدركف أمهية ادلدرسة 
كما كديكن عزك النتيية إىل اىتماـ األىل   .إىل أف للمدرسة كادلعلم الدكر الكبًن كادلؤثر على ربصيل اللبلب (1995)كأشار سعد 

بتحصيل أبنائهم كتشييعهم ادلستمر على ضركرة احلصوؿ على أعلى درجة شلكنة، كذلك ألف ادلعيار الوحيد حلصوؿ اللالب على 
 & Shaver  Wallsكذكر   منحو أك مقعد جامعي يف ادلستقبل يف األردف ىو فقط من خبلؿ احلصوؿ على درجة عالية،

( إىل أف لؤلباء دكر  2222إىل أف أكلياء األمور ىم العامل الرئيسي يف عملية زيادة ربصيل اللالب، كأشارت مجعة ) ( 1998)
ىذا حاسم كمفصلي يف التأثًن على ربصيل أبنائهم من خبلؿ توفًن احلافز كالتشييع ادلستمر ذلم كتعزيز ثقتهم بأنفسهم، 

كاجلهد ادلبذكؿ من قبل الللبة أنفسهم شلا يؤدم إىل احلصوؿ على درجات مرتفعة، كذكرت ضاىر باإلضافة إىل ادلثابرة كاإلىتماـ 
فإف الللبة الذين ديلكوف درجة عالية من احلاجة كالرغبة للتحصيل  (1974)ككفقان لنظرية الدافع للتحصيل اتكنسوف أنو  (2446)

 مقارنة مع اللبلب ادلدفوعٌن لتينب الفشل.  يتصفوف بلموحات مرتفعة كيثقوف بقدرامهم على زبلي الصعوبات
 

كما كديكن عزك ارتفاع مستول التعلم يف القراءة كالكتابة إىل اإلختبار نفسو من حيث صياغتو ككضوح تعليماتو كدقتو 
 كتوقيتو حيث مت تلبيق اإلختبار يف هناية العاـ الدراسي.

 
قة ارتباطية بٌن مستول تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طبلب ىل ىناؾ عبلمناقشة النتائج ادلتعلقة بالسؤاؿ الثالث: 

 الصف السادس اإلبتدائي يف ادلدارس احلكومية يف األردف.
 

كجود عبلقة ارتباطية اجيابية بٌن تقدير الذات كبٌن التحصيل  يف القراءة كالكتابة بلغ  أشارت نتائج الدراسة ادلرتبلة هبذا السؤاؿ إىل
 .(24622) كاضلراؼ معيارم( 11492ادلتوسط احلسايب )
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يعزك الباحث ىذه النتيية إىل أف الذين حيصلوف على درجات عالية يف اختبار تقدير الذات يكوف لديهم قدرة كبًنة كعالية 
من الثقة كالكفاءة الذاتية، تنعكس على ربصيلهم الدراسي كاألكادديي، كيعتقدكف يف أنفسهم اجلدارة كالقدرة على التفوؽ. كأشار 

Henman (2414)  إىل أف اللبلب الذين يثقوف بذكامهم كقدرامهم يكوف ربصيلهم مرتفع. ذكرتWickery (2414)  ككفقان
ثبات الذات لركزنبًنغ فإف أحد األسباب ادلمكنة لوجود العبلقة بٌن تقدير الذات كالتحصيل ىو أهنا تؤثر يف السلوؾ كنتيية  لنظرية

تسقة كمفهومهم  لذكامهم من أجل احلصوؿ على درجات عالية، كذلك من لدافع ثبات الذات الذم يؤدم إىل التصرؼ بلرؽ م
فإف الللبة الذين  (1974)ككفقان لنظرية الدافع للتحصيل اتكنسوف  (1997)خبلؿ العمل اجلاد كادلثابرة. كأشار خليفة كسيد 

كقد يرجع السبب إىل للتحصيل. يتصفوف بلموحات مرتفعة كيثقوف بقدرامهم على زبلي الصعوبات تكوف الرغبة مرتفعة لديهم 
جدية ادلعلمٌن يف ادلدارس يف تعزيز مفهـو تقدير الذات لدل األطفاؿ، كزيادة ثقتهم بأنفسهم كبقدرامهم كمهارامهم كشعورىم 

 بالنياح، كحرصهم على مساعدة طبلهبم يف معرفة حقيقة ذكامهم، كتنمية ثقتهم يف إدراكات اآلخرين ذلم كلنياحامهم.
 

بأف لؤلسرة  (2446) كأشارت ضاىرن عزك النتيية للبيعة ادلمارسات كاألنشلة اليت تقـو هبا األسرة كادلدرسة، كما كديك
ككفقا لنظرية ركزنربغ أحد النظريات ادلفسرة لتقدير . دكران ىامان يف منو كرفع مستول تقدير الذات لللفل عن طريق تفاعلو مع األسرة

 يتكوف يبٌن العبلقة بٌن تقدير الذات كربصيل اللالب كالذم كعملو لذاتو الفرد تقييم يف األسرة بو تقـو الذم الذات فإف الدكر
 الرعاية حاالت من من ثبلثا ىناؾ فافمسيث  كوبر لنظرية للفرد. ككفقا البلحق اإلجتماعي السلوؾ كأساليب األسرة اطار يف

 سلوكهم األباء، تدعيم جانب من األطفاؿ كىي؛ تفعيل دكر الذات تقدير من األعلى ادلستويات بنمو مرتبلة تبدك الوالدية
  .(2446األباء ) ضاىر،  جانب من التغًن يف مبادرامهم كحريتهم اإلجيايب، كاحرتاـ

 
اليت أشارت نتائج ربليل ادلقاببلت إىل كجود عبلقة بٌن تقدير  Lamb (2414)تفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ا

اليت أشارت إىل كجود زيادة ذات داللة احصائية  Putman & Walker (2414)الذات كالتحصيل األكادديي كالنياح. كدراسة 
ط إجيايب بٌن تقدير الذات اليت أشارت نتائيها إىل كجود ارتبا Henman (2414)يف معدؿ القراءة تعزل لتقدير الذات. كدراسة 

. كاتفقت مع دراسة كتوصلت النتائج اىل كجود عبلقة إجيابية بٌن تقدير الذات  et.al. Lonnqvist (2449) كالتحصيل يف العلـو
اليت أشارت إىل كجود عبلقة ارتباطية إجيابية بٌن مستول تقدير الذات كالتحصيل.  (2448)كالتحصيل. كاتفقت مع دراسة عواكدة 

حيث أشارت النتائج إىل كجود ارتباط إجيايب داؿ إحصائيان بٌن اإلصلاز األكادديي كتقدير الذات. كاتفقت  (2445)العنزم راسة كد
 اليت أشارت إىل أف مستول تقدير الذات يرتبط إجيابيان دبستول التحصيل الدراسي. (2444)أيضان مع دراسة زايد 

 
، اليت أشارت نتائيها إىل عدـ كجود ارتباط ذك داللة (1983)دراسة شارما ك راك كاختلفت نتائج ىذه الدراسة مع 

 إحصائية بٌن تقدير الذات كالتحصيل األكادديي.
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 التوصيات :
 

لدل ادلتعلمٌن، كذلذا على ادلعلمٌن العمل على اإلىتماـ بالللبة عن طريق رفع على تعلم القراءة كالكتابة يؤثر تقدير الذات 
لذكامهم كتشييعهم كتعزيز سلوكيامهم كتنويع األنشلة كاألساليب التدريسية كاإلبتعاد عن الركتٌن. كتوصي بضركرة كضع  تقديرىم

كتصميم برامج إرشادية من أجل ربسٌن تقدير الذات لدل اللبلب. كضركرة إجراء ادلزيد من الدراسات حوؿ تقدير الذات كتعلم 
 ت عمرية أكرب كأصغر من الفئة العمرية اليت استهدفتها ىذه الدراسة.القراءة كالكتابة أك التحصيل لدل فئا

 
 خالصة:

 
 كالكتابة القراءة كتعلم الذات تقدير بٌن كالعبلقة معرفة مستول تقدير الذات، مستول تعلم القراءة كالكتابة، إىل الدراسة ىدفت

أظهرت النتائج بأف ادلتوسط احلسايب الكلي لتقدير الذات جاء اذلامشية،  األردنية ادلملكة يف اإلبتدائي السادس الصف طبلب لدل
دبستول متوسط. كأف ادلتوسط احلسايب الكلي لتعلم القراءة كالكتابة لدل أفراد العينة جاء دبستول مرتفع. كإىل كجود عبلقة 

 ضعيفة بٌن تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة ذات داللة إحصائية. طرديةارتباطية 
 

 جعالمرا
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