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ملخص:
هدفت ه��ذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستويات الثقة بالنف�س وعالقتها بالنمو
االجتماعي لدى عينة تكونت من ( )326طالب ًا وطالبة اختريوا ع�شوائي ًا من املدار�س
الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة بالأردن يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام
الدرا�سي .2013 /2012
طور مقيا�سان هما :الثقة بالنف�س ،والنمو االجتماعي ،وقد
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ّ
مت التحقق من �صدقهما وثباتهما .وقد �أ�شارت نتائج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية �إىل � َّأن الدرجة الكلية للثقة بالنف�س والنمو االجتماعي لدى عينة من طلبة
املرحلة الثانوية يف مديرية لواء بني كنانة بالأردن ،جاءت متو�سطة ،كما �أ�شارت نتائج
معامل ارتباط بري�سون �إىل وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى الثقة بالنف�س،
وبني م�ستوى النمو االجتماعي لدى عينة الدرا�سة .ويف �ضوء النتائج خل�صت الدرا�سة
�إىل جمموعة من التو�صيات ،كان من �أهمها �رضورة تعاون اجلهات الر�سمية احلكومية
واخلا�صة وو�سائل الإعالم؛ لتعزيز مفاهيم ال�صحة النف�سية لدى طلبة املرحلة الثانوية.
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Abstract:
The purpose of this study was to investigate levels of self-confidence
among secondary school students at Bani Kenana Educational Directorate
and its relationship with social growth in the 1st semester of the school year
2012\2013. To achieve the purpose of the study, the researcher developed two
measures: the first is to assess self-confidence level and the other is to assess
social growth. Reliability and validity were established for both instruments.
Means and standard deviations results indicated that the total score for
self-confidence and social growth among secondary school students in Bani
Kenana Educational Directorate was moderate. Pearson coefficient values
indicated a significant correlation between self-confidence and social growth
among study sample. In light of these results, the study recommended the
need for cooperation between public and private organizations in addition
to mass media to promote the concept of psychological well-being among
secondary schools students. There is also a need to emphasize the formulation
of social and psychological structure in adolescence.
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مقدمة:

�إن الثقة بالنف�س مبثابة الع�صا التي يتكئ عليها الفرد لي�ستجمع طاقته وجهده
للنهو�ض بالعمل املطلوب� ،سواء �أكان ذلك كبرياً �أم �صغرياً ،ويف كل مرة ينجح فيها الفرد
يف �أداء �سلوك ما ،يعد ذلك النجاح نقطة �إيجابية ت�ضاف لر�صيده يف الثقة بالنف�س.
وتظهر الثقة بالنف�س ك�إح�سا�س لدى الفرد بكفاءته على �أداء ما يريد ،وقدرته على
مواجهة امل�شكالت والأزم��ات (امل�شعان ،)1999 ،فهي �إحدى �سمات ال�شخ�صية التي يبد�أ
تكوينها منذ ن�شاة الفرد ،وتعتمد على منوه العقلي والنف�سي واالجتماعي (املخزومي.)2001 ،
فالثقة بالنف�س كما �أوردها نورمي و�أنيو (Nurmi, Hannula, Markku & Hanna,

) 2003, p256ب�أنها“ :اعتداد املرء بنف�سه وتقديره لذاته” ،ويراها ال�سليمان (،2005
�ص )13ب�أنها “ثقة الفرد بقدرته على حتقيق �أو �أداء املهمات املوكلة �إليه”� ،أما �سندرالند
فيعرفها ب�أنها“ :الإح�سا�س بالكفاية النف�سية واالجتماعية
)ّ (Sunderland, 2004, p395
على �أداء �أمر ما� ،أو التخل�ص من النق�ص يف �أداء املهمات” ،ويرى بطر�س (� ،2008ص)259
�أنها “�شعور الفرد بقدرته على النجاح يف الأمر الذي يرغب القيام به”.
وقد �أ�شار لندنفيلد (� )2005إىل مظاهر عدة للأفراد الواثقني من �أنف�سهم ،تظهر يف
ت�رصفاتهم ،ومن �أهمها :حمبون لذاتهم وفاهمون لها ،ويفكرون بطريقة �إيجابية ،وال
ي�شعرون باالن�سحاب ،فهم يت�رصفون مبهارة وحذاقة؛ لأنهم يعرفون ما يريدون وكيف
يت�رصفون يف خمتلف املواقف.
وتعد الثقة بالنف�س من �سمات الفرد الوجدانية التي تظهر على �شخ�صيته و�سلوكياته
بفعل العوامل االجتماعية ومدى تفاعله معها ،وت�أثريها على منوه االجتماعي� ،إذ �إن ثقة
الفرد بنف�سه ت�ساعده على التوافق االجتماعي ،و�أخذ مكانه يف بيئته االجتماعي ة �(Dan
) ،nuzio & Norma, 2009وقد �أ�شار حممد (� )1997إىل �أن الثقة بالنف�س تعد �إحدى �سمات
ال�شخ�صية التي تنمو يف وقت مبكر من حياة الفرد ،وترتبط بالتكيف النف�سي واالجتماعي.
وتعد الثقة بالنف�س ،وت�أكيد الذات من �أهم مظاهر النمو االجتماعي وخ�صائ�صه لدى
الأفراد وخا�صة مبرحلة املراهقة (دويدار ،)1993 ،كما �أ�شار ملحم (� )2004إىل مظاهر
عدة للنمو االجتماعي منها ازدياد احتكاك الفرد بجماعات الكبار ،واكت�سابه معايريهم
واجتاهاتهم وقيمهم االجتماعية ،كما يلحظ ت�أثر املراهق بجماعات الرفاق ،وتفاعله
معهم ،كما يزداد ال�شعور بامل�س�ؤولية ،وال�ضبط الذاتي لل�سلوك.
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وهناك بع�ض العوامل امل�ؤثرة يف النمو االجتماعي للمراهق مثل :اال�ستعداد ،واجتاهات
الوالدين وتوقعاتهما ،والأ��سرة وم�ستواها االجتماعي واالقت�صادي ،وجماعة الرفاق
ونوعيتها ،ومفهوم الذات واملدر�سة ومطالبها� ،إ�ضافة �إىل الن�ضج الف�سيولوجي واجل�سمي،
والعقلي ،كما ي�ؤثر يف النمو االجتماعي املجتمع وثقافته العامة (عبد الرحيم.)2002 ،
وبعد مراجعة الأدبيات الرتبوية يف جمال الدرا�سة احلالية ،تبني �أن هناك جمموعة
من الدرا�سات التي تناولت متغريات الدرا�سة ب�شكل م�ستقل مع متغريات �أخرى ،ومل جتد
الباحثة يف حدود بحثها �أي درا�سة تناولت املتغريين والعالقة االرتباطيه بينهما ،وفيما
ورتبت من
متغريي الدرا�سة
ي�أتي عر�ض لبع�ض هذه الدرا�سات مق�سمة ح�سب
نْ
ْ
الرئي�سيُ ،
الأقدم �إىل الأحدث.

1 .1درا�سات الثقة بالنف�س:
�أجرى العنزي ( )2003درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني الثقة بالنف�س ودافع
الإجناز لدى عينة من الطلبة املتفوقني درا�سي ًا والعاديني ،تكونت عينة الدرا�سة من ()300
طالباً ،كان منهم ( )150متفوقاً ،و( )150طالب ًا عادي ًا يف املرحلة املتو�سطة يف مدينة
عرعر يف ال�سعودية ،وقد ا�ستخدم مقيا�سان� :أحدهما لقيا�س الثقة بالنف�س ،والثاين لقيا�س
دافعية الإجناز ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني الثقة بالنف�س ودافعية الإجناز
لدى املتفوقني ،وعدم وجود عالقة ارتباطيه لدى الطالب العاديني.
وهدفت درا�سة املفرجي (� )2008إىل التعرف �إىل العالقة بني الثقة بالنف�س وحب
اال�ستطالع ،ودافعية االبتكار لدى عينة مكونة من ( )4272طالب ًا وطالبة يف املرحلة
الثانوية يف مكة املكرمة والطائف يف ال�سعودية ،وطبق على العينة ثالثة مقايي�س هي:
مقيا�س الثقة بالنف�س ،ومقيا�س حب اال�ستطالع ،ومقيا�س دافعية االبتكار ،وقد ك�شفت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية بني الثقة بالنف�س ،وبني كل من حب اال�ستطالع،
ودافعية االبتكار ،وعدم وجود فروق �إح�صائية يف متغري الثقة بالنف�س تبع ًا ملتغريات
اجلن�س ،والعمر ،واجلن�سية ،والتخ�ص�ص ،وال�صف الدرا�سي.
واملتفوقني ق ّدم
ال�ساد�س لرعاية املوهوبني
ِّ
و�ضمن �أعمال امل�ؤمتر العلمي العربي ّ
احلدابي واجلاجي ( )2009ورقة عمل هدفت �إىل معرفة م�ستوى الذكاء وعالقته مبتغري
الثقة بالنف�س لدى عينة من الطلبة املتفوقني بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية ،وقد
تكونت عينة الدرا�سة من الطلبة الأوائل يف جميع التخ�ص�صات مبختلف كليات جامعة
العلوم والتكنولوجيا احلائزين على املرتبة الأوىل والثانية والثالثة يف جميع �أق�سام
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طبق اختبار امل�صفوفات املتتابعة لرافن لقيا�س درجة الذكاء وتطبيق
الكليات ،حيث ّ
مقيا�س الثقة بالنف�س على عينة الدرا�سة البالغ عددها ( )101طالب وطالبة ،وكان من
�أهم نتائج الدرا�سة ح�صول الطلبة املتفوقني على درجة مرتفعة ملقيا�سي الذكاء والثقة
بالنف�س ،وع��دم وج��ود عالقة بني م�ستوى ذك��اء الطلبة املتفوقني يف جامعة العلوم
والتكنولوجيا وثقتهم ب�أنف�سهم ،ووجد فروق يف ثقة الطلبة املتفوقني ب�أنف�سهم يف جامعة
بناء على متغري اجلن�س ل�صالح الذكور.
العلوم والتكنولوجيا ً
ويف �سبيل الك�شف عن عالقة الثقة بالنف�س مع انفعال الغ�ضب �أجرت ال�سقاف ()2009
درا�سة على عينة تكونت من ( )927طالب ًا وطالبة من جامعتي امللك عبد العزيز ،وجامعة �أم
القرى ،بال�سعودية ،وطبق مقيا�س الثقة بالنف�س ،ومقيا�س انفعال الغ�ضب عليهم ،وتو�صلت
النتيجة �إىل �أن م�ستوى الثقة بالنف�س وانفعال الغ�ضب لدى الطلبة متو�سط ،وعدم وجود فروق
يف متغريي الثقة بالنف�س وانفعال الغ�ضب تبع ًا لل�سن ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي.
ولبحث �أثر الألعاب اجلماعية يف تعزيز الثقة بالنف�س قام �سنان ( )2009ب�إجراء
درا�سة على عينة من طالب املرحلة املتو�سطة والثانوية كان عددهم ( )845طالب ًا مبدينة
مكة املكرمة يف ال�سعودية ،ولغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة فقد بنيت �أداة لقيا�س الألعاب
اجلماعية ،و�أخرى لقيا�س الثقة بالنف�س ،وقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن درجة مرتفعة
ملمار�سة طالب املرحلة املتو�سطة والثانوية للألعاب اجلماعية ،وكذلك الأمر كانت درجة
الثقة بالنف�س مرتفعة ،و�أن هناك عالقة ارتباطية �إيجابية بني ممار�سة الألعاب اجلماعية،
وبني تعزيز الثقة بالنف�س ،كما ك�شفت النتائج عن وجود فروق �إح�صائية يف الثقة بالنف�س،
تعزى ملتغريات املرحلة الدرا�سية ،وامل�ستوى التعليمي ،ودخل الأ�رسة.
ويف درا�سة تنب�ؤية قام بها ر�ضائي ) (Rezaei, 2012للك�شف عن قدرة فاعلية
الذات والثقة بالنف�س على التنب�ؤ بالتح�صيل الأكادميي لدى ( )614طالبة مت اختيارهن
ع�شوائي ًا من جامعة طهران يف �إيران ،ولتحقيق غر�ض الدرا�سة اُ�ستخدم مقيا�س فعالية
الذات ،ومقيا�س الثقة بالنف�س .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى الثقة بالنف�س كان
مرتفع ًا لدى الطالبات ،و�أن هناك عالقة ارتباطية بني الثقة بالنف�س والأدوار اجلن�سية ،و�أن
مل�ستويات الثقة بالنف�س قدرة تنب�ؤية على التح�صيل الدرا�سي لدى الطالبات.
و�أجرت �شامة وبيو�س ) (Sharma & Bewes, 2011درا�سة هدفت �إىل التعرف على
�أثر املراقبة الذاتية والثقة بالنف�س والفروقات بني اجلن�سني على التح�صيل الأكادميي يف
الفيزياء ،لدى عينة مكونة من ( )490طالب ًا وطالبة يف املدار�س الثانوية يف مدينة بو�سطن
الأمريكية ،وقد اُ�ستخدم مقيا�س املراقبة الذاتية ومقيا�س الثقة بالنف�س ،و�سجالت التح�صيل
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الأكادميي ،وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن هناك عالقة ارتباطيه بني التح�صيل الأكادميي ،وبني
ارتفاع م�ستوى املراقبة الذاتية ،والثقة بالنف�س ،ووجود فروق تعزى �إىل اجلن�س يف م�ستوى
الثقة بالنف�س ،ول�صالح الذكور ،ووجود فروق تعزى �إىل اجلن�س يف املراقبة الذاتية.

2 .2درا�سات النمو االجتماعي:

�أُجريت درا�سة و�صفية ارتباطية ملحاولة الك�شف عن العالقة بني �أ�ساليب التن�شئة
الوالديه و�أزم��ات النمو النف�سي االجتماعي تبع ًا لنظرية �إريك�سون خالل فرتة الطفولة
قام بها جابر وعبد الرحيم ( )1993على عينة مكونة من ( )65طالب ًا و( )50طالبة من
الطلبة القطريني ،طُ ّبق عليهم مقيا�س �شولدمان ) (Schludmannلأ�ساليب التن�شئة الوالديه،
واملرتجم من قبل جابر ( ،)1985ومقيا�س مراحل النمو النف�سي واالجتماعي من �إعداد
دارلينغ وليدي )(Darling & Leidyوترجمة جابر وعبد الرحيم ( .)1993و�أ�شارت النتائج
�إىل وجود عالقة ارتباطيه بني �أ�سلوبي التن�شئة التقبل والرف�ض و�أزمات النمو النف�سي
واالجتماعي ،وكانت هناك عالقة ارتباطيه �سالبة بني �أ�سلوبي ال�ضبط واال�ستقالل الذاتي
وبني �أزمات النمو النف�سي واالجتماعي ،وهذا يدل على �أهمية املعاملة الوالديه يف حتقيق
التوافق النف�سي االجتماعي لدى الطلبة.
ويف درا�سة نوعية حلالة الطفلة ماري التي قدمت من �سيبرييا �إىل �أمريكا ،عر�ضت
فيها بالت ) (Platt, 1997جتربة ملالحظة النمو االجتماعي لطفلة يف الثانية ع�رشة من
العمر ،ملدة �سنة واحدة من خالل بطاقة مالحظة �أعدت لهذا الغر�ض ،وكان من نتائج
الدرا�سة �أن الطفلة حاولت متابعة �سلوك رفيقاتها عن طريق املحاكاة والتقليد ومتثل
�سلوكهم .وقد حققت تقدما ملحوظ ًا يف درا�ستها ،لأن اجلماعة زادت من فر�ص اال�ستيعاب
و�ضبط املفاهيم والت�صورات ،مبا قدمته لها من فر�ص امل�شاركة والتعاون.
وملعرفة �أثر بيئة الطفل على النمو االجتماعي �أجرى دروي�ش
درا�سة على �أطفال اختريوا من بيئتني خمتلفتني ،كان �أطفال املجموعة الأوىل من بيئة
منزلية يتلقون فيها العناية الطبيعية ،وعددهم ( )15طفالً ،و�أطفال املجموعة الثانية من
بيئة يتعر�ضون فيها خلربات قا�سية متار�س عليهم من املمر�ضات يف امل�ست�شفى ،وعددهم
( )15طفالً ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدمت بطاقة مالحظة لتدوين �سلوكيات وممار�سات
الأطفال يف البيئتني ،وكان من �أهم النتائج �أن اخلربات البيئية الطبيعية ت�ؤثر �إيجابا على
النمو االجتماعي وعمليات التفاعل مع الأ�رسة وبيئة الرفاق� ،أما البيئة القا�سية فعلى
العك�س فت�ؤثر �سلبا على النمو االجتماعي.
)(Darwish, 2000
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ويف درا�سة ارتباطيه على عينة مكونة من ( )329طالب ًا وطالبة من اجلامعة الأردنية
قامت بها حداد ( )2001للك�شف عن عالقة �أمناط التعلق ب�أحد مظاهر النمو االجتماعي
وهو التفاعل االجتماعي والتكيف النف�سي ،ا�ستخدمت مقيا�س �أمناط التعلق بالأم و�أمناط
التعلق بالأ�صدقاء بناء على مقيا�س برنني و�شيفر ) (Brennan and Shaver, 1995الذي
ع ّدل ليتالءم مع �أغرا�ض الدرا�سة احلالية ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الطلبة ذوي النمط
الآمن يتميزون عن ذوي النمط القلق والتجنب من حيث مقدار ما يجرونه من تفاعالت
اجتماعية.
�أما درا�سة داون ) (Dawn, 2001فقد كانت جتريبية ا�ستخدمت برناجم ًا �إر�شادياً،
لتح�سني النمو االجتماعي لدى جمموعة من الرا�شدين والأطفال يف �أربع مراحل من مراحل
النمو النف�سي االجتماعي الريك�سون ،وا�ستخدم مقيا�س النمو االجتماعي للك�شف عن �أثر
الربنامج يف حت�سني النمو االجتماعي لدى عينة الدرا�سة ،وكان من نتائج الدرا�سة فاعلية
الربنامج الإر�شادي يف حت�سني مظاهر النمو االجتماعي لدى الطلبة عينة الدرا�سة.
ويف درا�سة جتريبية �أخرى �أجراها املومني ( )2003للك�شف عن �أثر برنامج تدريبي
يف النمو االجتماعي يف تنمية مهارتي التكيف االجتماعي واملباد�أة لدى الطفل ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ثالث �شعب من ريا�ض الأطفال يف حمافظة عجلون ،اُ�ستخدم برنامج
تدريبي يف النمو االجتماعي ،ومقيا�سان �أحدهما للتكيف االجتماعي والثاين يف املباد�أة
لدى الطفل ما قبل املدر�سة .و�أظهرت النتائج وجود فروق ل�صالح املجموعة التجريبية
التي تدربت الربنامج كامال .وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف مهارتي التكيف
االجتماعي واملباد�أة تعزى للجن�س واملجموعة.
وعوداً على الدرا�سة الو�صفية لو�صف واقع النمو االجتماعي لدى الطلبة فقد هدفت
درا�سة جرين وماجري�سون )� (Greene & Margison, 2004إىل الك�شف عن النمو
االجتماعي واالنفعايل لدى الطلبة املوهوبني املراهقني ،و�أثر بع�ض املتغريات يف ذلك،
اختريت عينة الدرا�سة من ( )132معلما يدر�سون ال�صفوف ال�سابع �إىل الثاين ع�رش يف
الواليات املتحدة الأمريكية لو�صف النمو االجتماعي واالنفعايل لدى طلبتهم ،ولتحقيق
هذه الهدف ا�ستخدمت املقابلة واال�ستبانة ،وكان من �أهم النتائج تدين م�ستويات النمو
االجتماعي واالنفعايل لدى املوهوبني ،و�أن عدم حماولة املعلمني للت�صدي مل�سائل النمو
االجتماعي واالنفعايل للطلبة نابع ب�شكل رئي�س من الق�صور يف التدريب ،واالقت�صار للوعي
حول امل�شاكل االجتماعية واالنفعالية التي يعاين منها الطلبة املوهوبني والعاديني.
و�أجرت �أبو زويد ( )2010درا�سة و�صفية ارتباطية للك�شف عن دور جماعة الرفاق يف
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النمو االجتماعي لطلبة املرحلة االبتدائية يف منطقة النا�رصة يف فل�سطني ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )300طالب وطالبة من طلبة املرحلة االبتدائية يف مدينة النا�رصة .وا�ستخدم
مقيا�س النمو االجتماعي املعدل للبيئة العربية بو�ساطة الزعبي ( ،)1999وقد �أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن دور جماعة الرفاق يف النمو االجتماعي جاء بدرجة مرتفعة ،حيث
جاء يف املرتبة الأوىل جمال الوالء ب�أعلى متو�سط ،وجاء يف املرتبة الثانية جمال الدوافع
واالجتاهات ،وجاء يف املرتبة الثالثة جمال ال�صداقة ،بينما جاء جمال العدوان وال�رصاع
يف املرتبة الأخرية .وك�شفت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر اجلن�س
يف جميع الأبعاد والأداة ككل با�ستثناء بعد الوالء وجاءت الفروق ل�صالح الذكور .ووجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر العمر يف جميع املجاالت با�ستثناء بعد التناف�س،
والتكيف ،والدوافع واالجتاهات ،ويف الأداة ككل ،وجاءت الفروق ل�صالح فئة العمر (-10
� )12سنة يف جماالت التعاون ،والعدوان وال�رصاع ،والوالء ،وال�صداقة ،ول�صالح فئة العمر
من (� )9-6سنة يف جماالت املعايري والقيم واالجتاهات ،والقيادة والزعامة.
و ُيلحظ من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن بع�ضها تناول مو�ضوع الثقة بالنف�س
مع متغريات �أخ��رى مثل درا�سة العنزي ( )2003مع دافع الإجن��از ،ودرا�سة املفرجي
( )2008مع حب اال�ستطالع ،ودافعية االبتكار ،ودرا�سة احلدابي واجلاجي ( )2009مع
م�ستوى الذكاء ،ودرا�سة �سنان ( )2009مع الألعاب اجلماعية ،كما تناول بع�ضها متغري
النمو االجتماعي مع بع�ض املتغريات مثل درا�سة حداد ( )2001مع �أمناط التعلق ،ودرا�سة
دروي�ش ) (Darwish, 2000مع بيئة الطفل.
ومل جتد الباحثة يف حدود بحثها واطالعها على الدرا�سات ال�سابقة وجود درا�سة
تناولت العالقة بني الثقة بالنف�س والنمو االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية ،لذا ف�إن
هذه الدرا�سة من الدرا�سات اجلديدة يف مو�ضوعها ،والتي من املمكن �أن ت�ضيف �شيئ ًا جديداً
يف هذا املجال.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تنمو الثقة بالنف�س نتيجة تفاعل الفرد مع حميطه االجتماعي ،وتتعزز لدى الفرد
بفعل جمموعة من العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية ،ومل جتد الباحثة �أي درا�سة تناولت
عوامل النمو االجتماعي يف تعزيز الثقة بالنف�س لدى املراهق ،حيث تعد احلياة االجتماعية
لدى املراهق �أكرث ات�ساع ًا و�شموالً ،ولها �أثر كبري يف تكوين مظاهر �شخ�صيته امل�ستقلة،
ونتيجة لقلة الدرا�سات العربية واملحلية يف هذا املو�ضوع برزت احلاجة �إىل �إجراء املزيد
من الدرا�سات حول العالقة بني الثقة بالنف�س والنمو االجتماعي لدى فئة املرحلة الثانوية،
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وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما م�ستوى الثقة بالنف�س لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة
يف الأردن؟
2 .2ما م�ستوى النمو االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني
كنانة يف الأردن؟
3 .3هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني
م�ستوى الثقة بالنف�س وم�ستوى النمو االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف
مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن؟

أهمية الدراسة:

تظهر �أهمية الدرا�سة احلالية من �أهمية ثقة الفرد بنف�سه التي تعد �أحد معايري وعالمات
ال�شخ�صية ال�سوية ،التي ت�ساعده على التكيف والتفاعل مع جمتمعه ،وقدرته على �إدراك ذاته
وقدراته ،كما تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية النمو االجتماعي ودوره يف بناء �شخ�صية
الفرد ال�سوية ،وت�أكيده لذاته وثقته بنف�سه؛ للقيام بوظائفه االجتماعية ،وقد تقدم هذه
الدرا�سة يف �ضوء نتائجها عدداً من الفوائد املتمثلة مبا ي�أتي:
•قد تفيد الدرا�سة احلالية العاملني والقادة الرتبويني يف مديرية تربية لواء بني كنانة
يف الك�شف عن م�ستويات الثقة بالنف�س وعالقتها بالنمو االجتماعي لدى طلبة املرحلة
الثانوية ،مما يعطيهم و�صف ًا واقعي ًا لتلك املتغريات ،وي�ساعدهم على و�ضع الربامج
الإر�شادية لتعزيزها لدى الطلبة.
•قد تفيد الباحثني واملتخ�ص�صني يف ه��ذا املجال بلفت النظر ح��ول �أح��د جوانب
ال�شخ�صية ،وهو الثقة بالنف�س ،و�أحد مظاهر النمو الإن�ساين ،وهو النمو االجتماعي،
والعالقة بينهما ،مما يفتح املجال لدرا�سة هذه املتغريات و�صفي ًا �أو جتريبياً.

هدف الدراسة:

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن م�ستويات الثقة بالنف�س وعالقتها بالنمو
االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة ،ويف �ضوء هدفها
الرئي�س فقد هدفت هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
•التعرف �إىل م�ستوى الثقة بالنف�س لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء
بني كنانة يف الأردن؟
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•التعرف �إىل م�ستوى النمو االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية
لواء بني كنانة يف الأردن؟
•التعرف �إىل العالقة االرتباطيه بني م�ستوى الثقة بالنف�س وم�ستوى النمو االجتماعي
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن؟

التعريفات اإلجرائية:

•ا�ستخدم عدد من امل�صطلحات ذات العالقة بالدرا�سة ،وعلى الرغم من االتفاق على
معنى هذه امل�صطلحات ،ب�شكل عام ،فقد ُعرفت ملزيد من الإي�ض
•الثقة بالنف�س )« :(Self Confidenceهي �إدراك الفرد لكفاءته ،ومهاراته ،وقدرته
وتعرف
على التفاعل مع املواقف االجتماعية املختلفة» (الد�سوقي� ،2008 ،صَّ )19
�إجرائياً :ب�أنها الدرجة الفرعية والكلية التي تعرب عن �آراء عينة الدرا�سة عن كل فقرة
من فقرات مقيا�س الثقة بالنف�س الذي �أعد لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة احلالية.

•النمو االجتماعي ) :(Social Developmentهو اهتمام الفرد املتزايد بالظواهر
االجتماعية التي حتيط به ،وبحثه عن مذاهب النا�س يف احلياة ،والقيم الأخالقية
التي ت�سود املجتمع ،و�سائر الق�ضايا الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية (دويدار،1993 ،
ويعرف �إجرائياً :ب�أنها الدرجة الفرعية والكلية التي تعرب عن �آراء عينة
�ص.)252
َّ
الدرا�سة عن كل فقرة من فقرات مقيا�س النمو االجتماعي الذي �أعد لتحقيق �أغرا�ض
الدرا�سة احلالية.

حدود الدراسة وحمدداتها:
تتحدد نتائج الدرا�سة فيما ي�أتي:
•اعتمادها على �أداتني من �إعداد الباحثة ،توفر لهما اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية واملتمثلة
بال�صدق والثبات.
•اقت�صارها على طلبة املرحلة الثانوية الذكور والإناث من التخ�ص�صات الأكادميية
املتمثلة بـ( :العلمي ،واملعلوماتية ،والأدبي) يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف
�شمال الأردن يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي .2013 /2012
•اقت�صارها على متغريين يف ال�صحة النف�سية هما الثقة بالنف�س ،والنمو االجتماعي،
ومعرفة العالقة بينهما.
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منهجية الدراسة:

ا�ستخدم منهج الدرا�سات الو�صفية االرتباطيه؛ من خالل و�صف م�ستويات الثقة
بالنف�س والنمو االجتماعي لدى عينة الدرا�سة ،ودرا�سة العالقة االرتباطيه بني هذين
املتغريين ،بوا�سطة التحليالت الإح�صائية املنا�سبة.

جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف
حمافظة �إربد والتابعة لوزارة الرتبية والتعليم بالأردن يف العام الدرا�سي ،2013 /2012
وقد بلغ عدد الطلبة ( )6572طالب ًا وطالبة ،كان منهم ( )3877طالبة ،وكان منهم ()2695
طالبة ،موزعني على ( )26مدر�سة ثانوية ،منها ( )12مدر�سة للذكور ،و( )14مدر�سة للإناث.

عينة الدراسة:
اختري عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة �إذ اختريت �أربع مدار�س ثانوية
للذكور و�أربع مدار�س ثانوية للإناث يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن يف الف�صل
الأول من العام الدرا�سي  ،2013 /2012من خالل ا�ستخدام القرعة بني مدار�س الذكور
ومدار�س الإناث ،ثم اختري (� )6شعب من مدار�س الذكور ،و(� )6شعب من مدار�س الإناث عينة
الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة من خالل القرعة ،وبلغ عدد العينة النهائي ()326
طالب ًا وطالبة من املرحلة الثانوية ،مبا ن�سبته ( )%20من جمتمع الدرا�سة ،كان عدد الإناث
( )172طالبة ،وعدد الذكور ( )154طالب ًا اختريوا من (� )6شعب يف �أربع مدار�س.

أدوات الدراسة:
فيما ي�أتي �أدوات الدرا�سة:

�أوالً -مقيا�س الثقة بالنف�س:
�أعد مقيا�س الثقة بالنف�س من خالل مراجعة الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة مثل
درا�سة العنزي ( ،)2003ودرا�سة املفرجي ( ،)2008ودرا�سة احلدابي واجلاجي (،)2009
ودرا�سة �سنان ( ،)2009كما اُعتمد على مقيا�س قوا�سمة وفرح (� )1996إذ �أ�صبح املقيا�س
مكون ًا من ( )40فقرة موزعة على خم�سة جماالت.
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وعر�ض املقيا�س على ( )10من املتخ�ص�صني يف علم النف�س والإر�شاد النف�سي والقيا�س
ُ
والتقومي ،وقد طلب منهم حتديد مدى مالءمة الفقرات الواردة يف املقيا�س ،ومدى انتماء
الفقرات للأبعاد الواردة فيها ،ومدى و�ضوح الفقرات و�سالمتها اللغوية ،وعدلت الفقرات
التي اتفق املحكمون على تعديلها بن�سبة ( ،)10/8وقد حذفت ( )6فقرات ،وجرى بع�ض
التعديالت اللغوية ،و�أ�صبح املقيا�س قي �صورته النهائية مكون ًا من ( )34فقرة موزعة
على خم�سة جماالت ،هي كما ي�أتي :جمال الطالقة اللغوية وفقراته ( ،)8-1وجمال اجلانب
الأكادميي وفقراته ( ،)14-9وجمال املظهر اجل�سمي وفقراته ( ،)19-15وجمال التفاعل
االجتماعي وفقراته ( ،)25-20وجمال مواجهة التحديات وفقراته ( ،)34-26وقد �صيغت
فقرات املقيا�س بطريقتني هما :املوجبة وفقراتها،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،1( :
 ،)34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17وال�سالبة
وفقراتها.)27 ،15 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2( :
ومت التحقق من ثبات املجاالت اخلم�س والدرجة الكلية لثبات اال�ستبانة بتطبيقها
على عينة غري عينة الدرا�سة قوامها ( )32طالب ًا وطالبة يف املرحلة الثانوية من مديرية
لواء بني كنانة مرتني بفارق زمني �أ�سبوعان ،وح�ساب الثبات بني التطبيقني بو�ساطة
معامل ارتباط بري�سون وقد بلغ الثبات الكلي ( ،)0.89كما ُح�سب الثبات بو�ساطة معادلة
كرونباخ (�ألفا) لالت�ساق الداخلي ,وقد بلغت قيمة معامل الثبات للمقيا�س ككل ()0.85
وبالن�سبة لقيم معامالت الثبات للمجاالت اخلم�سة فكانت كما يف اجلدول (.)1
اجلدول ()1
معامل ارتباط بري�سون ومعامل االت�ساق الداخلي كرونباخ الفا ملقيا�س الثقة بالنف�س
البعد

معامل ارتباط بري�سون االت�ساق الداخي (كرونباخ �ألفا)

الطالقة اللغوية

0.87

0.82

املجال الأكادميي

0.81

0.80

املظهر اجل�سمي

0.85

0.77

التفاعل االجتماعي

0.79

0.81

مواجهة التحديات
الثبات الكلي للثقة
بالنف�س

0.83

0.79

0.89

0.85
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ثانياً -مقيا�س النمو االجتماعي
�أع ّد مقيا�س النمو االجتماعي من خالل مراجعة الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة كما
تناول بع�ضها متغري النمو االجتماعي مع بع�ض املتغريات مثل درا�سة الزعبي (،)1999
ودرا�سة حداد ( ،)2001ودرا�سة دروي�ش ) ،(Darwish, 2000ودرا�سة �أبو زويد (� ،)2010إذ
�أ�صبح املقيا�س مكون ًا من ( )31فقرة موزعة على ثالثة جماالت.
وعر�ض املقيا�س على ( )10من املتخ�ص�صني يف علم النف�س والإر�شاد النف�سي والقيا�س
ُ
والتقومي ،وقد طلب منهم حتديد مدى مالئمة الفقرات الواردة يف املقيا�س ،ومدى انتماء
الفقرات للأبعاد الواردة فيها ،ومدى و�ضوح الفقرات و�سالمتها اللغوية ،وعدلت الفقرات
التي اتفق املحكمون على تعديلها بن�سبة ( ،)10/8وقد حذفت ( )8فقرات ،وجرى بع�ض
التعديالت اللغوية ،و�أ�صبح املقيا�س قي �صورته النهائية مكون ًا من ( )23فقرة موزعة
على ثالثة جماالت ،هي كما ي�أتي :جمال امل�س�ؤولية االجتماعية وفقراته ( ،)7-1وجمال
التكيف االجتماعي وفقراته ( ،)14-8وجمال ال�صداقة وفقراته ( ،)23-15وقد �صيغت
جميع فقرات املقيا�س باالجتاه الإيجابي.
ومت التحقق من ثبات املجاالت الثالثة والدرجة الكلية لثبات اال�ستبانة بتطبيقها على
عينة غري عينة الدرا�سة قوامها ( )32طالب ًا وطالبة يف املرحلة الثانوية من مديرية لواء
بني كنانة مرتني بفارق زمني �أ�سبوعني ،وح�ساب الثبات بني التطبيقني بوا�سطة معامل
ارتباط بري�سون وقد بلغ الثبات الكلي ( ،)0.87كما ح�سب الثبات بوا�سطة معادلة كرونباخ
(�ألفا) لالت�ساق الداخلي ,وقد بلغت قيمة معامل الثبات للمقيا�س ككل ( )0.91وبالن�سبة
لقيم معامالت الثبات للمجاالت اخلم�سة فكانت كما يف اجلدول (.)2
اجلدول ()2
معامل ارتباط بري�سون ومعامل االت�ساق الداخلي كرونباخ الفا ملقيا�س النمو االجتماعي
البعد

معامل ارتباط بري�سون االت�ساق الداخي (كرونباخ �ألفا)

امل�س�ؤولية االجتماعية

0.83

0.88

التكيف االجتماعي

0.79

0.89

ال�صداقة
الثبات الكلي للنمو
االجتماعي

0.82

0.84

0.87

0.91
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وتعد هذه القيم منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة� ،أما طريقة الإجابة عن املقيا�س فتكون
بو�ضع الطالب �إ�شارة ) (xيف املربع الذي ينتمي �إىل درجة انطباق الفقرة عليه� ،أخذت
الفقرات املوجبة االجتاه العالمة :دائما =  ،5غالبا = � ،4أحيانا =  ،3نادرا =  ،2مطلقا
=  ،1يف حني مت عك�س هذا االجت��اه يف الفقرات ال�سالبة ،وباال�ستئنا�س ب ��آراء اخلرباء
واملتخ�ص�صني بالقيا�س فقد اُحت�سب م�ستوى الثقة بالنف�س لدى طلبة املرحلة الثانوية
على النحو الآتي :احلد الأعلى لبدائل �أداة الدرا�سة ( )5واحلد الأدنى لبدائل الدرا�سة (،)1
وبطرح احلد الأدنى من احلد الأعلى ي�ساوي ( ,)4ومن ثم ق�سمة الفرق بني احلدين على
ثالثة م�ستويات كما هو مو�ضح يف املعادلة الآتية 3÷4 :م�ستويات (مرتفعة ,متو�سطة,
منخف�ضة)=  1.33وعليه يكون:
•احلد الأدنى = 2.33 = 1.33+1
•احلد املتو�سط = 3.67 = 1.33+2.34
•احلد الأعلى =  3.67ف�أكرث.

إجراءات الدراسة:

مت القيام مبجموعة من الإجراءات للتو�صل �إىل نتائج الدرا�سة احلالية ،ومن املمكن
�إجمال �أهم هذه اخلطوات والإجراءات كما ي�أتي:
•حتديد عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية من مديرية لواء بني كنانة يف الأردن.
مر �سابقا.
•�إعداد �أدوات الدرا�سة واحت�ساب دالالت ال�صدق والثبات لهما كما ّ
•توزيع اال�ستبانات على طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س الثانوية التابعة للمديرية
جمتمع الدرا�سة ،وذلك من خالل اختيار ( )8مدار�س و(� )12شعب ًة يف التخ�ص�صات
العلمية والأدبية واملعلوماتية يف تلك املدار�س بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة.
•تفريغ البيانات على قوائم خا�صة ,ثم �إدخال البيانات �إىل احلا�سب الآيل ومعاجلتها
�إح�صائي ًا با�ستخدام «الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية» ) ،(SPSSوتف�سري
النتائج ومناق�شتها ,واخلروج بالتو�صيات.

املعاجلة اإلحصائية:

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول والثاين املتعلقني بتحديد م�ستوى الثقة بالنف�س ،والنمو
االجتماعي فقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية .وللإجابة عن ال�س�ؤال
الثالث املتعلق بتحديد العالقة بني الثقة بالنف�س والنمو االجتماعي لدى طلبة املرحلة
الثانوية فقد ُح�سب معامل ارتباط بري�سون؛ لتحديد قوة العالقة ونوعها.
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نتائج الدراسة:

فيما يلي عر�ض للنتائج التي مت التو�صل �إليها ،وهي كما ي�أتي:

نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها« :ما م�ستوى الثقة بالنف�س لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن ؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى الثقة بالنف�س لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف
الأردن ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
اجلدول ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الثقة بالنف�س لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن مرتبة تنازلياً ح�سب املتو�سطات
احل�سابية
املتو�سط االنحراف
امل�ستوى
املجال
الرتبة الرقم
احل�سابي املعياري
مرتفع
0.560
3.79
 3املظهر اجل�سمي
1
مرتفع
0.54
3.73
 4التفاعل االجتماعي
2
متو�سط
0.49
3.62
 5مواجهة التحديات
3
متو�سط
0.52
3.44
 1الطالقة اللغوية
4
متو�سط
0.63
3.36
 2اجلانب الأكادميي
5
متو�سط
0.44
3.58
الدرجة الكلية للثقة بالنف�س

بينت نتائج اجلدول (� )3أن م�ستوى الثقة بالنف�س لدى الطلبة متو�سط� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي للثقة بالنف�س ككل ( ،)3.58بانحراف معياري ( ،)0.44كما تبني �أنه مرتفع
يف جمالني هما :املظهر اجل�سمي ،والتفاعل االجتماعي ،ومتو�سط يف ثالثة جماالت هي:
مواجهة التحديات ،والطالقة اللغوية ،واجلانب الأكادميي.
اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة ال�سقاف ( )2009التي �أظهرت درجة
متو�سطة مل�ستوى الثقة بالنف�س لدى الطلبة ،واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة
درا�سة �سنان ( ،)2009وقد يعود ال�سبب �إىل اختالف بيئتي الدرا�سة ،حيث �إن م�ستوى الثقة
بالنف�س يت�أثر ب�شكل كبري مع بيئة الفرد ،ومع درا�سة احلدابي واجلاجي ( )2009التي
�أجريت على الطلبة املتفوقني ،ويعزى ذلك �إىل اختالف �سمات العينة.
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وقد يعزى هذا امل�ستوى للثقة بالنف�س �إىل فر�ص النجاح التي تتوافر للفرد �سواء يف
النواحي الأكادميية ،االجتماعية ،ال�شخ�صية� ،أم العاطفية ،ومرحلة املراهقة التي مير بها
الفرد ،مرحلة �إثبات الذات وتكوين ملعامل ال�شخ�صية ،مما يعر�ض الفرد ملواقف متنوعة بني
النجاح والف�شل ،وهذه التجارب واملواقف ت�ؤثر ب�شكل كبري على م�ستويات الثقة بالنف�س.
وجاء املظهر اجل�سمي يف املرتبة الأوىل بني املجاالت ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل اعتزاز
املراهق بج�سمه ،و�شكله مما يدعوه لالهتمام الزائد بنف�سه ومظهره اخلارجي كمتطلب مهم
لهذه املرحلة ،وهذا بدوره يرفع من م�ستوى ثقته بنف�سه .وجاء اجلانب الأكادميي يف املرتبة
الأخرية بني املجاالت ،ويعزى ذلك �إىل كرثة الأعباء الأكادميية والواجبات واملتطلبات
الدرا�سية التي ترهق الطالب ،فت�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستوى ثقته بنف�سه على �أداء مهماته
الأكادميية ،كما يعود ال�سبب يف هذه النتيجة �إىل امل�ستويات العليا لطموحات الوالدين
يف اجلوانب الأكادميية للإبن ،والتي قد ت�صطدم مب�ستويات املراهق والقدرات العقلية
املتوا�ضعة ،والتي ال ت�صل �إىل م�ستويات الطموح ،مما ي�ؤثر على م�ستوى ثقة الفرد بنف�سه.

نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها« :ما م�ستوى النمو االجتماعي لدى طلبة
املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى النمو االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف
الأردن ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
اجلدول ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى النمو االجتماعي لدى طلبة
املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن مرتبة تنازلياً ح�سب
املتو�سطات احل�سابية
املجال

الرتبة الرقم

املتو�سط
احل�سابي
3.97

االنحراف
املعياري
0.47

مرتفع

0.54

متو�سط
متو�سط
متو�سط

1

3

ال�صداقة

2

1

امل�س�ؤولية االجتماعية

3.30

3

2

التكيف االجتماعي

3.22

0.59

3.54

0.38

الدرجة الكلية للنمو االجتماعي
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بينت نتائج اجلدول (� )4أن م�ستوى النمو االجتماعي لدى الطلبة متو�سط� ،إذ بلغ
املتو�سط احل�سابي للنمو االجتماعي ككل ( ،)3.54بانحراف معياري ( ،)0.38كما تبني
�أنه مرتفع يف جمال ال�صداقة ،ومتو�سط يف جمالني هما :امل�س�ؤولية االجتماعية ،والتكيف
االجتماعي.
اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة جرين وماجري�سون
) ،Margison, 2004حيث �أظهرت النتائج تدين م�ستويات النمو االجتماعي واالنفعايل لدى
املوهوبني ،كما اختلفت مع نتيجة درا�سة �أبو زويد ( )2010التي �أظهرت �أن درجة النمو
االجتماعي مرتفعة .وهذا يعود �إىل اختالف بيئة عينة الدرا�سات وطبيعتها.
& (Greene

وقد يعود ال�سبب يف هذه النتيجة �إىل طبيعة مرحلة املراهقة التي تعد �أهم مراحل النمو
االجتماعي لدى الفرد ،وذلك ب�سبب حماولة الفرد يف هذه املرحلة لتقم�ص �أدوار الكبار،
وتكوين �صداقات عميقة ،وذات مرجعية يف احلكم على الأفعال والأق��وال ،كما تعد هذه
املرحلة بداية ات�صاف الفرد بامل�س�ؤولية االجتماعية ،وحماولة للتكيف مع عادات املجتمع
وتقاليده ،وممار�ستها ك�أنه فرد له ت�أثريه ودوره االجتماعي ،ولكن قد مينع اكتمال هذا
الدور حداثة جتربته و�سنه الذي يعد بداية لالندماج االجتماعي ،مما يجعل الفرد متعلم ًا
�أكرث منه م�ؤثراً.
وتعد ال�صداقات من �أكرث مظاهر النمو االجتماعي لدى الفرد بروزاً يف هذه املرحلة،
�إذ تعد جماعة الأ�صدقاء �أو الأقران من �أهم اجلماعات املرجعية للمراهق ،وبها يتلقى
التعليمات ،والقوانني والقواعد االجتماعية ،وت�أثري هذه اجلماعة يتعدى ويفوق ت�أثري �أي
جماعة �أخرى ،ومتثل جم�سم ًا للمجتمع الأكرب ،وما فيه من عادات وتقاليد و�أعراف ن�ضبط
بها جميع �أفراد اجلماعة ،لهذا ال�سبب جاء جمال ال�صداقة باملرتبة الأوىل.

نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها« :هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني م�ستوى الثقة بالنف�س وم�ستوى النمو االجتماعي
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرج معامل ارتباط بري�سون بني م�ستوى الثقة بالنف�س
وم�ستوى النمو االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف
الأردن ،واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.
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اجلدول ()5
معامل ارتباط بري�سون للعالقة بني م�ستوى الثقة بالنف�س وم�ستوى النمو االجتماعي
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن
املجال

امل�س�ؤولية
االجتماعية

التكيف
االجتماعي

ال�صداقة

النمو االجتماعي
ككل

الطالقة اللغوية

.318

.286

.308

.163

اجلانب الأكادميي

.292

.336

.322

.153

املظهر اجل�سمي

.251

.368

.243

.083

التفاعل االجتماعي

.285

.262

.282

.167

مواجهة التحديات

.243

.277

.260

.200

الثقة بالنف�س ككل

.340

.369

.347

.193

دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α =0.01

يتبني من اجلدول ( )5وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى الثقة بالنف�س وم�ستوى
النمو االجتماعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية لواء بني كنانة يف الأردن.
ومل جتد الباحثة �أي درا�سة اتفقت �أو اختلفت يف نتائجها مع نتائج هذا ال�س�ؤال ،يف حني
�أ�شار بع�ض الباحثني يف كتبهم �إىل العالقة الإيجابية بني الثقة بالنف�س والنمو االجتماعي،
فقد �أ�شار دانيزو ونورما )� (Dannuzio & Norma, 2009إىل ت�أثري الثقة بالنف�س على النمو
االجتماعي لدى الفرد� ،إذ �إن ثقة الفرد بنف�سه ت�ساعده على التوافق االجتماعي ،و�أخذ مكانه
يف بيئته االجتماعية ،كما �أ�شار حممد (� )1997إىل �أن الثقة بالنف�س تعد �إحدى �سمات
ال�شخ�صية التي تنمو يف وقت مبكر من حياة الفرد ،وترتبط بالتكيف النف�سي واالجتماعي،
يف حني �أو�ضح دويدار (� )1993إىل �أن الثقة بالنف�س تع ُّد من �أهم مظاهر النمو االجتماعي
وخ�صائ�صه لدى الأفراد وخا�صة مبرحلة املراهقة.
ويعود ال�سبب يف هذه النتيجة �إىل الدور املهم للنمو االجتماعي يف ثقة الفرد بنف�سه،
والعك�س كذلك ،حيث �أ�شار الأدب الرتبوي �إىل �أن مقدار الثقة بالنف�س يت�أثر ب�أ�سلوب التن�شئة
وبنمو الفرد اجتماعياً ،كما �أن فقرات وجماالت الثقة بالنف�س ترتبط مبدى منو الفرد
اجتماعي ًا وامتالكه للأدوار االجتماعية �سواء يف �أ�رسته� ،أم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين� ،أم
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جماعات الأ�صدقاء واملدر�سة� ،إذ ت�ؤثر تلك الأدوار يف تعزيز ثقة الفرد بنف�سه.
كما تعد الثقة بالنف�س م�ؤ�رشاً مهم ًا على قيام الفرد ب�أدواره االجتماعية املتنوعة
�سواء يف اجلوانب الأكادميية �أم االجتماعية �أم بني �أ�صدقاءه ،فتعد الثقة بالنف�س جذوة
ت�ضئ للفرد طريق العمل الناجح ،وت�ؤهله للقيام مبهمات القيادة والريادة يف موقعة
االجتماعي والأكادميي.
و�أخ�يراً ،ف�إن الثقة بالنف�س تعد �أحد مظاهر النمو االجتماعي لدى الفرد ،حيث � ّإن
املراهق يحاول ت�أكيد �شخ�صيته ،وي�شعر مبكانته ،ويحاول �إرغام النا�س املحيطني به
على االعرتاف ب�شخ�صه ،فهو فخور بنف�سه واثق منها ،يبالغ يف التحدث عن نف�سه ،وذكر
مغامراته ،وغرامياته ،مع العناية اخلا�صة مبظهره اخلارجي؛ ليجذب انتباه النا�س.

توصيات الدراسة:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية تو�صي الباحثة مبا ي�أتي:
•متابعه االهتمام بطلبة املرحلة الثانوية يف اجلوانب النف�سية ،و�إر�شادهم �إىل
طريق ال�صحة النف�سية.
•اعتماد نتائج الدرا�سة احلالية �ضمن ملفات تقومي املر�شدين ،لتكون حمكات
مهمة يف �إر�شاد الطلبة.
•تعاون اجلهات الر�سمية احلكومية ،واخلا�صة ،وو�سائل الإعالم؛ لتعزيز مفاهيم
ال�صحة النف�سية لدى طلبة املرحلة الثانوية ،والرتكيز على مفاهيم ت�شكيل البنية
االجتماعية والنف�سية للطالب يف مرحلة املراهقة.
•توجيه اهتمامات الأن�شطة املدر�سية والربامج الإر�شادية نحو تعزيز الثقة بالنف�س،
وتنمية جماالت النمو االجتماعي لدى املراهقني.
•ت�صميم الربامج التدريبية لتعزيز الثقة بالنف�س والنمو االجتماعي لدى طلبة
املرحلة الثانوية يف لواء بني كنانة.
•القيام بدرا�سات و�صفية وجتريبية حول متغريي الثقة بالنف�س مع متغريات
�أخرى ،وعلى طلبة املراحل الدرا�سية املتنوعة.
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