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:مقدمة  

 

 تعتبر المدرسة أىم المؤسسات االجتماعية التي تقوم بوظيفة تربوية بعد األسرة، حيث يقضي فييا التمميذ 
معظم وقتو، فيي تكسبيم الخبرات والمعارف المختمفة وتييؤىم لمدراسة والعمل الحقا، وكل ىذا يكون عبر 

.مراحل  

اذ تعتبر المرحمة االبتدائية أحد أىم المراحل التي يمر بيا التمميذ في تعميمو، فيي أول مرحمة في التعميم 
وتعتبر ركيزة لممراحل الالحقة، فيجب تركيب ىذه الركيزة بطريقة سميمة من اجل الوصول الى المراحل 

العميا وذلك بضمان تنمية بعض العادات السموكية المساعدة عمى التكيف، واكساب الطفل بعض الميارات 
.وبناء شخصية التمميذ اجتماعيا ونفسيا وتعميميا  

وعميو أصبحت المدرسة مطالبة باالىتمام أكثر بالقدرات الذاتية لمتمميذ وذلك بتنمية كفاءتو الذاتية من أجل 
االستغالل األمثل لطاقاتو وقدراتو التي يمتمكيا وتوجيييا نحو تحقيق األىداف التي تسعى المنظومة 

التربوية الى تحقيقيا وىو تكوين شخصية متكاممة الجوانب ومتكيفة مدرسيا، وىذا ىدف يسعى اليو كل 
.نظام تربوو   

ولتحقيق ىذه الغايات جاءت دراستنا الحالية لتتناول البحث في العالقة بين الكفاءة الذاتية والتكيف 
المدرسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، حيث تضمنت الدراسة الجانب النظرو، وتعذر انجاز الجانب 

حيث يندرج ضمن الجانب النظرو ثالث فصول . التطبيقي بسبب الظروف الصحية التي تمر بيا البالد
وجاء بعنوان اإلطار العام لمدراسة، ويتضمن إشكالية الدراسة، أسباب اختيارىا، : الفصل التمييدو: ىي

.أىميتيا، أىدافيا، باإلضافة الى تحديد مفاىيم الدراسة والدراسات السابقة المعتمدة وأخيرا فرضيات الدراسة  

وجاء بعنوان الكفاءة الذاتية، حيث سنتعرف عمى مفيوم الكفاءة الذاتية، وعالقتيا ببعض : الفصل األول
.المفاىيم القريبة، أنواعيا، أىميتيا، النظريات المفسرة ليا، عوامل نموىا، أبعادىا، خصائصيا  

وىو بعنوان التكيف المدرسي، حيث سنتعرف عمى مفيوم التكيف المدرسي، وعالقتو : الفصل الثاني
ببعض المفاىيم، أىميتو، العوامل المؤثرة فيو، أبعاده، مظاىر السموك التكيفي والالتكيفي، وأخيرا عالج 

 مشكمة سوء التكيف المدرسي
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 اإلطار العام لمدراسة :الفصل التمييدي

 :إشكالية الدراسة_1

  تعد المدرسة احدى الييئات الرسمية في المجتمع والتي تتولى وظيفة تنشئة األبناءوالعمل عمى رفع 
قدراتيم ومياراتيم حيث أولت اىتمام كبير بالجانب النفسي والبيداغوجي لممتعمم كأحد أىم العناصر 

األساسية لنجاح األىداف التربوية واعتبرت تكوين شخصية متكاممة الجوانب لمتمميذ احدى ىده األىداف 
وعميو أصبحت المدرسة االبتدائية مطالبة باالىتمام أكثر بالقدرات الذاتية لمتمميذ باعتبار مرحمة التعميم 
االبتدائي ىي الركيزة األساسية التي تبنى عمييا المراحل التعميمية األخرى ودلك من أجل تحقيق مستوى 

 .أفضل من التكيف المدرسي

فالكفاءة الذاتية ىنا تمثل توافر اإلمكانات الشخصية لدى التمميذ والتي تتيح عن طريقيا بدل الجيود 
 .ليتمكن من حل المشكالت التي تواجيو في بيئتو الدراسية وتحقيق األىداف التي ال يمكن لغيره بموغيا

كما تمثل الكفاءة الذاتية ىنا بأنيا مجموعة متمايزة من المعتقدات او المدركات المترابطة أو المتداخمة 
لنتائج المجموعة من الوظائف المتعمقة بالضبط الذاتي لعمميات التفكيروالدافعية والحاالت االنفعالية 

 (3, 1999.فتحي دمحم الزيات)والفسيولوجية

ولقد حظي ىدا المفيوم باىتمام الباحثين حيث أجريت عدة دراسات حاول من خالليا الباحثون الكشف 
عن عالقة ىدا المفيوم بالعديد من المتغيرات التربوية و النفسية ولقد طبق في بيئات مختمفة و عمى فئات 

والتي قد أكدت أن الكفاءة الذاتيةالمرتفعة حسنت  (1989باندورا )عمرية و مراحل دراسية مختمفة كدراسة 
 (32," 2006, سالمة عقيل سالمة المحسن) من القدرة عمى اتخاد القراراتالمعقدة و اإلنجاز

والتي أسفرت نتائجيا عن وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين  (2013اليوسف)كما نجد دراسة 
دمحم إبراىيم قطاوي وعبد الكريم محمود أبو )الميارات االجتماعية و الكفاءة الذاتية و التحصيل الدراسي 

 (135, 2015,جاموس

اذن الكفاءة الذاتية ىنا تعبر عن فكرة التمميذ واعتقاده حول نفسو وادراكو لقدراتو وامكانياتو التي تسمح لو 
 .بتحقيق التكيف داخل بيئتو المدرسية

ويمثل التكيف المدرسي قدرة التمميذ عمى التالؤم مع كل متطمبات الحياة المدرسية، وقدرتو عمى إقامة 
كما يعرف التكيف المدرسي عمى انو تحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي .عالقات طيبة معيم
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والعقميوالجسمي، كما يكون التمميذ مواظبا عمى الحضور الفعال، ويكون متقدما في دراستو ويكتسب 
 (69, 2003,سعاد ابراىيمي)الصداقات في بيئتو المدرسية الجديدة عن طريق التعاون والمعب والمعاممة الحسنة 

والتي  ( 1997شرايدي، )ومن بين الدراسات التي اىتمت بيذا المفيوم مع بعض المتغيرات نجد دراسة 
اسفرت نتائجيا عن وجود عالقة بين التنظيم العقمي و التكيف المدرسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي 

 (1997نادية شرايدي )

والتي أظيرت نتائجيا عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين  (2011فينغامورين واخرون )كما نجد دراسة 
 (28, 2015,سمية بن عائشة)التكيف المدرسي ومستوى التحصيل الدراسي 

وبما ان التكيف المدرسي ىدف يسعى اليو كل متعمم، وتسعى اليو المنظومة التربوية ككل، ونظرا لدور 
الكفاءة الذاتية في تحقيق ىدا التكيف، وباعتبار أن مرحمة التعميم االبتدائي مرحمة تمييدية يتم فييا وضع 

 :المبادئ األساسية لمقدرة عمى التكيف المدرسي في المراحل الالحقة، وجب عمينا طرح التساؤل التالي

 ىل توجد عالقة بين الكفاءة الذاتية والتكيف المدرسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟ _

 :وانطالقا من التساؤل العام؛ نستخمص التساؤالت الفرعية

 ىل توجد عالقة بين الكفاءة الذاتية والتكيف االجتماعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟ _ 1

 ىل توجد عالقة بين الكفاءة الذاتية والتكيف الذاتي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟_ 2

 ىل توجد عالقة بين الكفاءة الذاتية والتكيف النفسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟ _ 3

 :                                            أىمية الدراسة_2

تكمن أىمية دراسة الكفاءة الذاتية باعتبارىا بعدا من األبعاد الميمة في الشخصية اإلنسانية لما ليا من _
أثر كبير في سموك التمميذ متمثمة في قناعات ذاتية حول قدرة التمميذ عمى التغمب عمى الميام والمشكالت 
الصعبة التي تواجيو من خالل الميام التربوية لكونيا تؤثر في الكيفية التي يشعر بيا التالميذ عند أدائيم 

 .لمياميم المدرسية

يعد التكيف المدرسي من األمور الرئيسية التي تسعى العممية التربوية الى تحقيقيا لدى التالميذ، حيث _
يعمل من خاللو التمميذ عمى تحقيق التوازن بين الوظائف المدرسية وما يتعمق بيا من أنظمة وتعميمات 

 .ونشاطات
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تنبثق أىمية البحث الحالي من أىمية مجتمع الدراسة، وىم تالميذ المرحمة االبتدائية التي تعتبر الركيزة _
األساسية التي تبنى عمييا المراحل التعميمية األخرى، حيث أن شخصية التمميذ تتشكل في ىذه المرحمة، 

 . فاذا تكيف في البيئة المدرسية االبتدائية، فحتما سيسيل عميو التكيف في المراحل التربوية الالحقة

 :ىداف الدراسةأ_3

 :ييدف المامنا بيذا الموضوع الى

 .الكشف عن طبيعة العالقة القائمة بين الكفاءة الذاتية والتكيف المدرسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية_

 .الكشف عن طبيعة العالقة القائمة بين الكفاءة الذاتية والتكيف النفسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية_

 .الكشف عن طبيعة العالقة القائمة بين الكفاءة الذاتية والتكيف الذاتي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية_

 .الكشف عن طبيعة العالقة القائمة بين الكفاءة الذاتية والتكيف االجتماعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية_

 :تحديد مفاىيم الدراسة اجرائيا_4

قدرة التمميذ وثقتو في قدراتو عمى تنظيم النشاطات المرغوبة وتحقيقيا مستوى من : الكفاءة الذاتية_
 .األداء والتحصيل، وىو الدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في مقياس الكفاءة الذاتية

مدى قدرة تمميذ المرحمة االبتدائية عمى الجد واالجتياد في الدراسة وااللتزام بالنظام :التكيف المدرسي_
قامة عالقة طيبة بينو وبين اساتذتو وزمالئو، وىو الدرجة التي يتحصل  والقوانين واالنضباط داخل القسم وا 

 .عمييا التمميذ في مقياس التكيف المدرسي

ىم التالميذ المعيدون والغير معيدون والذين يدرسون من السنة األولى الى : تالميذ المرحمة االبتدائية_
حدى عشر سنة  .السنة الخامسة ابتدائي، وتتراوح أعمارىم ما بين ست سنوات وا 

 :الدراسات السابقة_5

 الكفاءة الذاتية: دراسة المتغير األول

  (:1989)دراسة باندورا _

ىدفت ىذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بين اإلنجاز و القدرة عمى اتخاذ القرارات المعقدة و الكفاءة 
 طالب و طالبة من طمبة الدراسات العميا، و لقد 73الذاتية بين الجنسين، و تكونت عينة الدراسة من 
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أشارت النتائج الى ان الكفاءة الذاتية المرتفعة قد حسنت من القدرة عمى اتخاذ القرارات المعقدة و اإلنجاز 
  (32، 2006سالمنة عقيل سالمنة المحسن،  )

 (:2001)دراسة جاردينو _

ىدفت الدراسة الى الكشف عن الفروق بين الجنسين في الكفاءة الذاتية واالتجاىات نحو التحصيل 
 طالب وطالبة من الموىوبين، وقد أسفرت نتائجيا الى ان الفروق في الكفاءة 48وتكونت العينة من 

سالمنة عقيل ).الذاتية بين الجنسين ظيرت في االتجاىات نحو المواقف التعميمية التنافسية ولصالح الذكور
 (34، 2006سالمنة المحسن، 

 التكيف المدرسي : دراسة المتغير الثاني

 (:2008)دراسة كريشان _

ىدفت ىذه الدراسة الى الكشف عن أساليب التفكير والتكيف المدرسي عند تالميذ المدارس الثانوية في 
 تمميذ وتمميذة من تالميذ المدارس الثانوية الذين يدرسون في مدارس 486كيراال، لدى عينة مكونة من 

حكومية ومساعدة في المدينة والريف، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، اما أدوات الدراسة 
بطارية أساليب التفكير واستمارة التكيف المدرسي، ولقد كشفت نتائجيا عمى ان الغالبية العظمى من : فيي

 ( 29، 2015سمية بن عائشة، ). تالميذ العينة متكيفون مع البيئة المدرسية، وان الذكور أفضل تكيفا من االناث

 (:2011)دراسة ادييامبور واخرون _

ىدفت ىذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بين التكيف المدرسي والجنس والتحصيل الدراسي عند طمبة 
 تمميذ وتمميذة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، أداة 450الثانوي، وتكونت عينة الدراسة من 

الدراسة مقياس التكيف المدرسي ونتائج التحصيل الدراسي، وقد اسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية 
موجبة بين التكيف المدرسي ومستوى التحصيل الدراسي، وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 (28، 2015سمية بن عائشة، ). مستوى التكيف المدرسي تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث

 :دراسة المتغيرين معا

 (:1978)دراسة جابر عبد الحميد_

ىدفت ىذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بين تقبل الذات والتكيف النفسي وذلك بناءا عمى األساس 
 طالبا وطالبة من كمية التربية بجامعة القاىرة، ولقد 90، وتمثمت عينة الدراسة في (كارل روجرز)النظري 
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اسفرت نتائجيا عمى انو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقبل الفرد لذاتو وتكيفو النفسي، وكذلك 
 (24، 2010أحمد مغالوي، ).أظيرت وجود عالقة ليا داللة إحصائية بين تقبل الفرد لذاتو وتقبمو لآلخرين

 (:1991)دراسة ممتون، براون، ولينت _

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة العالقة بين معتقدات الكفاءة الذاتية واألداء األكاديمي، وقد اشتممت عينة 
 طالبا وتم استخدام مقاييس الكفاءة الذاتية ومقياس األداء األكاديمي، والمثابرة، وقد 39الدراسة عمى 

الكفاءة الذاتية (zimmer,2000, 8)أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية دالة احصائيا بين معتقدات 
 . والتكيف األكاديمي

 (:2006)دراسة الروس واخرون _

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة االرتباطات بين معتقدات الكفاءة الذاتية لنمو الطمبة والتوافق األكاديمي في 
 منيم بكفاءة ذاتية عالية 50 طالب وطالبة، حيث اتسم 411جامعة لويزايانا االمريكية، تكونت العينة من 

 منيم فقد تراجعوا في الكفاءة الذاتية، 30 زيادة في اعتقادات الكفاءة الذاتية، اما 20ومستقرة، بينما واجو 
  (417، 2010دمحم بني خالد، ).وحققت االناث افضمية في الكفاءة الذاتية

 (:2010)دراسة دمحم بني خالد _

ىدفت ىذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بين التكيف األكاديميوالكفاءة الذاتية العامة، لدى طمبة كمية 
 طالب وطالبة، ولقد أسفرت النتائج 200العموم التربوية في جامعة ال بيت، وتكونت عينة الدراسة من 

عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التكيف األكاديمي تعزى لمجنسين او المستوى الدراسي او 
التفاعل بينيما، في حين كشفت عن وجود ارتباط موجب دال احصائيا بين التكيف األكاديمي والكفاءة 

  (432_413، 2010دمحم بني خالد، ).الذاتية العامة

 :لتعقيب عن الدراسات السابقةا_

من خالل استعراضنا لمدراسات السابقة سواء التي تناولت متغير الكفاءة الذاتية او متغير التكيف المدرسي 
 .تبين انيا تتفق في بعض األمور وتتباين في أمور أخرى 

فقد تشابيت من حيث اىداف الدراسة فقد كان ىدف اغمب الدراسات متشابيا وىو الكشف عن العالقة 
سواء بين المتغير األول بمتغيرات أخرى او المتغير الثاني بمتغيرات أخرى، فكانت اغمب ىذه المتغيرات 

كما انيا تشابيت من حيث المنيج فاغمب . في المجال التربوي وىو ما اتفقت فيو مع الدراسة الحالية
الدراسات استخدمت المنيج الوصفي اما مسحي او تحميمي، اما ما انفردت بو الدراسة الحالية استخداميا 
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اما ما اسفرت عميو نتائج ىذه الدراسات فان اغمبيا توصل الى وجود عالقة . لممنيج الوصفي االرتباطي
 . بين المتغيرين

اما بخصوص أوجو االختالف فقد تجمى في عينة الدراسة فقد اختمفت من حيث عددىا وخصائصيا، وىذا 
امر يحدده ىدف البحث وطبيعة المجتمع وخصائصو، بحيث نجد دراسات كانت عينتيا من الطمبة 

الجامعيين وأخرى من المرحمة الثانوية، وىو ما اختمفت فيو مع دراستنا الحالية، كما نجد االختالف أيضا 
 .في أدوات الدراسة وىذا راجع الى ىدف كل دراسة وطبيعة موضوعيا

اما فيما يخص جوانب االستفادة من الدراسات السابقة فقد ساعدتني كثيرا في تحديد وبناء اإلطار النظري، 
وأيضا تحديد المنيج المناسب واألدوات واألساليب اإلحصائية المناسبة وتسييل عممية البحث عن المراجع 

 .بالرجوع الى مصادرىا

 :فرضيات الدراسة_6

 :لعامةالفرضية ا

 .توجد عالقة دالة احصائيا بين الكفاءة الذاتية والتكيف المدرسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 :الفرضيات الفرعية

 .توجد عالقة دالة احصائيا بين الكفاءة الذاتية والتكيف االجتماعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية_

 .توجد عالقة دالة احصائيا بين الكفاءة الذاتية والتكيف الذاتي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية_

 .توجد عالقة دالة احصائيا بين الكفاءة الذاتية والتكيف النفسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية_
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 الكفاءة الذاتية : الفصل األول

 :تمييد

ظير مفيوم الكفاءة الذاتية عمى يد العالم األمريكي ألبرت باندورا حيث اعتبرىا أحد موجيات سموك الفرد، 
وقد حظي ىذا المفيوم بأىمية متزايدة في السنوات األخيرة خصوصا في المجال التربوي، فيو يستخدم في 

 .تفسير سموك الفرد وتوجييو إلى حل مشكالتو

ولمتعرف أكثر عمى ىذا المفيوم ستحاول ىذه الدراسة من خالل ىذا الفصل التعريف بيذا المفيوم واإللمام 
  .ببعض العناصر المتعمقة بو

 :مفيوم الكفاءة الذاتية -1

المماثل والقوي القادر عمى تصريف العمل،جمع أكفاء : الكفء: جاء في معجم الوسيط: الكفاءة:لغة
 .وكفاء

مجمع المغة العربية، ). القدرة عميو وحسن تصريفو: المماثمة في القوة والشرف والعمل: الكفاءة: ويقال أيضا
2004 ،791) 

 .النظير أو المساوي : لكفءا

ابن )صدق هللا العظيم  (لم يمد ولم يولد ولم يكن لو كفؤا أحد... ): يقول هللا تعالى في سورة اإلخالص
 (269، 1994منظور، 

: نقد ذاتي: النفس والشخص، يقال في األدب: جاء في معجم الوسيط، الذات: الذات
 .عينو ونفسو: جاء فالن بذاتو: ويقال. يرجع إلىأراء الشخص وانفعاالتو

مجمع )صدق هللا العظيم " وهللا عميم بذات الصدور:" سريرة اإلنسان، وفي التنزيل العزيز: وذات الصدر
 (307، 2004المغة العربية، 

 :اصطالحا
اعتقادات الناس حول إمكاناتيم إلنتاج المستويات المحددة لألداء التي تمارس : (1992)يعرفيا باندورا

 حياتيم. (bandura,1992, 34) تأثير في األحداث المؤثرة في

عمى أنيا بعد من إبعاد الشخصية ممثمة قناعات ذاتية حول قدرة الفرد عمى : (1996)فيما يعرفيا شفارتر 
التغمب عمى الميام والمشكالت الصعبة التي تواجيو من خالل توجيو سموكو ثم ضبطو والتخطيط 
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المناسب لو وخصوصا من خالل الميام التربوية، لكونيا تؤثر في الكيفية التي يشعر بيا األفراد عند 
 (74، 2012نايف يعقوب، ). أدائيم لميماتيم

إن الكفاءة الذاتية قناعة الفرد بمدى وجود القدرة لديو عمى أداء سموكيات معينة : (1996)ويذكر ماير
 (4، 2009محمود كاظم محمود، )

أن الكفاءة الذاتية ىي إدراك الفرد لقدراتو عمى انجاز السموك المرغوب فيو بإتقان : (2000)ويرى زيدان 
ورغبة في أداء األعمااللصعبة، وتعمم األشياء الجديدة والتزامو بالمبادئ وحسن تعاممو مع اآلخرين، وحل 

صرار  (94، 2011فيصل قريشي، ). ما يواجيو من مشكالت واعتماده عمى نفسو فبتحقيق أىدافو بمثابرة وا 

وعميو فان معظم التعاريف السابقة أجمعت عمى أن الكفاءة الذاتية تتعمق باإلدراكات والمعتقدات التي 
يتصورىا الغرد عن فعالية ذاتو وفي تخطي العقبات ومقاومة المثيرات التي تجذو بو نحو السموك الغير 

 .مرغوب

ومنو نستخمص أن الكفاءة الذاتية ىي اعتقاد التمميذ وثقتو بامتالك القدرات والميارات التي تساعده من 
 .اجل الوصول إلى ىدفو المرغوب وىو تحقيق التكيف في بيئتو المدرسية

 :الكفاءة الذاتية وبعض المفاىيم القريبة -2

 :الكفاءة الذاتية والثقة بالذات_

عمى الرغم من أن مصطمحي الكفاءة الذاتية والثقة بالذات يمكن أن يحل أحدىما محل األخر، إال انو 
ينبغي عدم الخمط بين المصطمحين، فالكفاءة الذاتية مصطمح يشير إلى اعتقاد الفرد في قدرتو عمى تنفيذ 
ميمة معينة بنجاح لمحصول عمى ناتج معين لمحصول عمى الرضا الذاتي، ويمكن اعتبار الكفاءة الذاتية 
أنيا ثقة بالذات ولكن نوعية وموقفية، ولذلك يميز باندورا بين المصطمحين بان الثقة بالذات مصطمح عام 
يشير الىرسوخ وقوة االعتقاد ولكن ال يحدد مجالو واتجاىو، أما الكفاءة الذاتية فيي تيتم بآداءات نوعية 

 (85، 2005غانم،).وتشمل ىدف ثم تحديده

 :الكفاءة الذاتية ومفيوم الذات_

يختمف مفيوم الكفاءة الذاتية عن مفيوم الذات، ويشير مفيوم الكفاءة الذاتية إلى تقييم الفرد لكفاءتو أو 
قدرتو عمى أداء ميمة خاصة في سياق محدد، بينما مفيوم الذات يعتبر أكثر عمومية وأقل تأثيرا بالسياق، 
ويشمل ىذه الكفاية واإلحساس بالجدارة الذاتية المرتبطة بيا، وقد ال يرتبط المفيومان ببعضيما، فالفرد قد 
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يشعر بكفاءة ذاتية عالية في مجال معين، دون أنيصاحب ذلك إحساس إيجابي بالجدارة الذاتية، ربما 
 غير فخور بإنجازه في ىذا المجال(pajares,1997,6)ألنو

يعتمد مفيوم الذات عمى معايير البيئة الثقافية، بينما الكفاءة الذاتية ليس ليا انعكاسات ثقافية، ويستفسر 
ىل أستطيع؟ واإلجابة تحدد مدى الثقة بالنفس في انجاز ميمة معينة، : عن معتقدات الكفاءة الذاتية سؤال

 ,pajares&schunk,2001)بينما مفيوم الذات يطرح أسئمة حول الكينونة والشعور، واإلجابة تكشف عن

 درجة اإليجابية والسمبية التي ينظر بيا الفرد لنفسو(220

 : الكفاءة الذاتية وتقدير الذات_

أما مفيوم تقدير الذات فيشير إلى تقييم الفرد وشعوره عن نفسو، بينما تمثل الكفاءة الذاتية شعور الفرد 
نحو إنجازه ميمة ما، ولكن تأثير الكفاءة الذاتية عمى أداء الفرد أكاديميا أكثر مقارنة بتأثير مفيوم الذات 

كمفيوم مشابو لمكفاءة مفيوم ضبط الذات الذاتية ليشير الى كيفية تجاوب الفرد مع مثيرات بيئية 
 (400، 2011العموان،المحاسنة،).معينة

 : أنواع الكفاءة الذاتية -3

ترتبط بأحداث ال يستطيع المواطنون السيطرة عمييا مثل انتشار التكنولوجيا الحديثة : الكفاءة القومية_
والتغير االجتماعي السريع في أحد المجتمعات واألحداث التي تجري في أجزاء أخرى من العالم، والتي 

يكون ليا تأثير عمى من يعيشون في الداخل، كما تعمل عمى إكسابيم أفكارا ومعتقدات عن أنفسيم 
 (1990جابر دمحم عبد هللا، )باعتبارىم أصحاب قومية واحدة أو بمد واحد

ىي مجموعة تؤمن بقدراتيا وتعمل في نظام اجتماعي لتحقيق المستوى المطموب : الكفاءة االجتماعية_
منيا ويشير باندوراإلىأناألفراد يعيشون غير منعزلون اجتماعيا وان الكثير من المشكالت والصعوبات التي 
دراك األفراد لمكفاءة الجماعية يؤثر فيما يقبمون  يواجييا تتطمب الجيود الجماعية والمساندة لألحداث، وا 
عمى عممو كجماعات ومقدار الجيد الذي يبذلونو وقوتيم التي تبقى لدييم إذا فشموا في الوصول الى 

 (110_109، 2011فيصل قريشي،).النتائج، وان جذور الكفاءة االجتماعية تكمن في كفاءة افراد الجماعة

تشير الكفاءة الذاتية األكاديميةإلى إدراك الفرد لقدرتو عمى أداء الميام : الكفاءة الذاتية األكاديمية_
التعميمية لمستويات مرغوب فييا، أي أنيا تعني قدرة الشخص الفعمية في موضوعات الدراسة المتنوعة 

حجم أفراد القسم، عمر الدارسين، مستوى االستعداد : داخل القسم، وىي تتأثر بعدة متغيرات منيا
 (25، 2011نيفين عبدالرحمان المصري،)األكاديمي لمتحصيل الدراسي 
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 :أىمية الكفاءة الذاتية -4

الكفاءة الذاتية تيتم بمدى قدرة الفرد عمى انجاز الميمات المطموبة لمتعامل مع المواقف المستقبمية، _
وأحكام الكفاءة الذاتية ىي التي تؤثر في اختيار الفرد لألنشطة والمواقف البيئية تماشيا مع كفاءاتيم 

الذاتية، فالموقف الذي يعتقدون انو أعمى من قدراتيم يتجنبونو ويقبمون عمى األفعال التي يعتقدون أنيم 
 (48، 2010دمحم أبو الحصين، ).قادرون عمييا

 (127، 2009سامي حسونة، ).الكفاءة الذاتية تحدد كيف يشعر الناس ويفكرون ويحفزون أنفسيم ويتصرفون _
الكفاءة الذاتية تمعب دورا ىاما في توقير الوقت والجيد المبذول ألداء الميمات حيث تبرز من خالل _

المساعدة عمى تحديد مقدار الجيد الذي سيبذلو الفرد في نشاط معين، ومقدار المثابرة في مواجية 
العقبات، ومقدار الصالبة أمام المواقف الصعبة، فكمما زاد الحساس بالكفاءة زاد الجيد والمثابرة والصالبة، 

فاألفراد ذوي الكفاءة الذاتية المرتفعة يتعاممون مع المشكالت واألنشطة الصعبة بمزيد من اإلحساس 
 (399، 2011أحمد العموان، رندة المحاسنة، ).باليدوء والرصانة

إن أىمية الكفاءة الذاتية بالنسبة لمصحة النفسية، تتبع في كونيا تؤثر في الكيفية التي يشعر ويفكر بيا _
الناس، فيي ترتبط عمى المستوى االنفعالي بصورة سمبية مع مشاعر القمق واالكتئاب والقيمة الذاتية 

رضوان سامر، ).المنخفضة وعمى المستوى المعرفي ترتبط مع الميول التشاؤمية ومع التقميل من قيمة الذات
1997 ،25) 

يتضح مما سبق بان الكفاءة الذاتية تمعب دورا كبيرا في تحديد سموك الفرد ومقدار الجيد والمثابرة في 
مواجية الميمات التربوية، فالتالميذ ذوو الكفاءة الذاتية المرتفعة يتحكمون في أىدافيم التربوية بكفاءة 

 .عالية، ويحققون قدر عالي من التكيف في بيئتيم المدرسية، عكس ذوو الكفاءة الذاتية المنخفضة

 

 : النظريات المفسرة لمكفاءة الذاتية -5

 :النظرية المعرفية االجتماعية لباندورا _

بان نظرية كفاءة الذات " النظرية المعرفية االجتماعية : أسس التفكير واألداء"يشير باندورا في كتابو 
اشتقت من النظرية المعرفية االجتماعية التي وضع أسسيا والتي أكد فييا بان األداء اإلنساني يمكن ان 

يفسر من خالل المقابمة بين السموك ومختمف العوامل المعرفية والشخصية والبيئية، وفيما يمي االفتراضات 
 :النظرية والمحددات المنيجية التي تقوم عمييا ىذه النظرية
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يمتمك األفراد القدرة عمى عمل الرموز والتي تسمح بإنشاء نماذج داخمية لمتحقق من فاعمية التجارب قبل _
المجموعة من األفعال من القيام بيا، وتطوير مجموعة مبتكرة من األفعال واالختبار الفرضي ليذه 

 .األفكار المعقدة وتجارب اآلخرينخالل التنبؤ بالنتائج واالتصال بين 

إن معظم أنواع السموك ذات ىدف معين، كما أنيا موجية عن طريق القدرة عمى التفكير المستقبمي، _
 .كالتنبؤ او التوقع وىي تعتمد بشكل كبير عمى القدرة عمى عمل الرموز

يمتمك األفراد القدرة عمى التأمل الذاتي والقدرة عمى تحميل وتقييم األفكار والخبرات الذاتية، وىذه القدرات _
 .تتيح التحكم الذاتي في كل من األفكار والسموك

يمتمك األفراد القدرة عمى التنظيم الذاتي عن طريق التأثير عمى التحكم المباشر في سموكيم وعن طريق _
اختيار أو تغيير الظروف البيئية، والتي بدورىا تؤثر عمى السموك، كما يضع األفراد معايير شخصية 
لسموكيم ويقومون بتقييم سموكيم بناءا عمى ىذه المعايير وبالتالي يمكنيم بناء حافز ذاتي يدفع ويرشد 

 .السموك

يتعمم األفراد عن طريق مالحظة سموك اآلخرين ونتائجيا؛ والتعمم عن طريق المالحظة يقمل بشكل كبير _
من االعتماد عمى التعمم عن طريق المحاولة والخطأ ويسمح باالكتساب السريع لممعارف المعقدة؛ والتي 

 . ليس من الممكن اكتسابيا فقط عن طريق الممارسة

إن كل من القدرات السابقة ىي نتيجة تطور الميكانيزماتواألبنية النفسية العصبية المعقدّة؛ حيث تتفاعل _
 .كل من القوى النفسية والتجريبية لتحديد السموك ولتزويده بالمرونة الالزمة

تتفاعل كل من األحداث البيئية والعوامل الذاتية الداخمية و السموك بطريقة متبادلة فاألفراد يستجيبون _
معرفيا وانفعاليا وسموكيا إلىاألحداث البيئية، ومن خالل القدرات المعرفية يمارسون التحكم عمى سموكيم 

 فقط عمى البيئة ولكن أيضا عمى الحاالت المعرفية و االنفعالية الذاتي؛ والذي بدوره يؤثر ليس
والبيولوجية، ويعتبر مبدأ الحتمية المتبادلة من أىم افتراضات النظرية المعرفية االجتماعية، 

بالضرورة تحدث في وقت وبالرغم من أن ىذه المؤثرات ذات تفاعل تبادلي إالأنيا ليست 
نيا ذات قوة متكافئة  (35، 2009سعد بن حامد آل يحيى العبدلي،). متزامن،أوا 
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 :نموذج الحتمية التبادلية

 

 

 

 

 

 

 

 
 (36، 2005السيد دمحم أبو ىاشم، )

 (شخصية، سموكية، وبيئية)وطبقا ليذا النموذج فان الفرد يحتاج إلى عدد من العوامل المتفاعمة 

 :نظرية بونج

يعرف الذات المركز المنظم الذي يحقق االمتداد المستمر لمشخصية ويمثل تكامل الشخصية بجوانبيا 
الشعورية والالشعورية، وىي نقطة الوسط في الشخصية تجمع حوليا األنظمة األخرى، وتكون قادرة عمى 

ويرى بونج أن مصطمح الشعور بالكفاءة يشير الى الخبرات العقمية التي . إعطاء التوازن لمشخصية كميا
يعييا الفرد أو يكون عمى دراية بيا، وقد يوجد تفاعل بين ىذه الخبرات العقمية والعمميات الفسيولوجية 

لمجسم، إالأن مفيوم حاالت الشعور محدد تمك الخصائص الداخمية التي تكون خبرات الفرد العقمية، ويبدو 
أن حاالت الشعور وظيفة لنشاط المخ، حتى أن كل فرد قد تكون لو حاالت شعورية عديدة، ويرى إن 

 :ىناك ثالثة محددات تحدد الفرد وىي

 .إعاقةأو تمف عمميات المخ_

 .قدرة الفرد عمى استقبال ومعالجة المعمومات_

 (118، 1971لندزي وىول،). الظروف البيئية_

(كفاءة ذاتية)عوامل شخصية   
 

(األداء)عوامل سموكية   
 

(التغذية الراجعة)عوامل بيئية  
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وتقوم نظريات الكفاءة الذاتية عمى األحكام التي يصدرىا الفرد وعمى مدى قدرتو عمى تحقيق األعمال _
المختمفة المطموبة منو عند التعامل مع المواقف المستقبمية، ومدى تحكمو في سموكياتو وتفاعمو مع البيئة 

 .والعوامل الذاتية

 :عوامل نمو الكفاءة الذاتية -6

يشعر التالميذ بثقة كبيرة بقدراتيم عمى النجاح في أداء عمل معين، أي أن لدييم : خبرات النجاح والفشل_
كفاءة ذاتية كبيرة إذا كانوا قد نجحوا في أداء ىذا العمل، أو عمل مشابو في الماضي، ويكون حكم 

التالميذ عمى النجاح في بعض األحيان عمى التقدم الذي يحققونو بمرور الزمن، وأحيانا ما يقوم حكميم 
عمى مقارنة أدائيم بأداء زمالئيم اآلخرين، وبمجرد إحساس التمميذ أنو كون كفاءة ذاتية فان فشال عارضا 

رجاء محمود أبو ). ال يقمل من تفاؤلو، بل عمى العكس قد تؤدي خبرات وفشل اآلخرينإلى شحذ جيوده وىمتو

 (181-180، 2004عالم، 

يؤدي مديح اآلخرين لمنجزات التمميذ أو بإمكانية نجاحيم في انجاز عمل ما الى زيادة :رسائل اآلخرين_
. اعتقادىم بكفاءتيم الذاتية، إالأن أثر ىذا المديح محدود إال إذا تمكن التمميذ من النجاح في العمل فعال

 (181، 2004رجاء محمود أبو عالم، )

كثيرا ما يكتسب الناس معمومات عن كفاءتيم الذاتية من مالحظة نجاح اآلخرين : نجاح اآلخرين وفشميم_
وبخاصة أولئك الذين يبدون في نفس مستواىم، مثال ذلك أن التالميذ كثيرا ما يفكرون في نجاح وفشل 
التالميذ اآلخرون، عندما يقومون فرصيم في النجاح في عمل أكاديمي، ولذلك فان نجاح زميل ليم في 
القيام بعمل معين يجعمو قدوة ليم في ىذا العمل، وكثيرا ما يكون ذلك أكثر فاعمية مما لو قام مدرس 

 (182-181، 2004رجاء محمود أبو عالم، ). بنفس العمل

قد يكون لدى التالميذ كفاءة ذاتية أكثر عندما يعممون في جماعة من ىم : نجاح وفشل المجموعة ككل_
عندما يعممون منفردين، وبخاصة عندما يحققون النجاح كجماعة، وىذه الكفاءة الذاتية الجمعية دالة عمى 

إدراك التالميذ ليس فقط لقدراتيم الفردية وقدرات الجماعة، بل عمى إدراكيم أيضا عمى مدى كفاءتيم 
 (182، 2004رجاء محمود أبو عالم، ).عندما يعممون معا، وينسقون أدوارىم ومستوياتيم

 :  أبعاد الكفاءة الذاتية -7

 :قدم باندورا في نظريتو حول الكفاءة الذاتية ثالثة أبعاد لمكفاءة الذاتية وىي
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وتعني مستوى دوافع الفرد لألداء في المجاالت مختمفة، ويختمف ذلك المستوى تبعا لطبيعة او : الفاعمية_
 (260، 2012عفاف محمود، )صعوبة الموقف

ويؤكد باندورا عمى أن طبيعة التحديات التي تواجو الكفاءة الشخصية يمكن الحكم عمييا من خالل مختمف 
مستوى اإلتقان، مستوى بذل الجيد، مستوى الدقة، مستوى اإلنتاجية، مستوى التنظيم : الوسائل أىميا

فكفاءة الفرد ىي التي تدفعو لينجز عممو بطريقة منظمة من خالل مواجية حاالت العدول عن . الذاتي
 (49، 2011نيفين عبدالرحمان، ).األداء

ىي انتقال توقعات الكفاءة إلى مواقف متشابية، فاألفراد غالبا ما يعممون إحساسيم بفاعمية : العمومية_
 (620، 2015عطاف محمود، ).في المواقف المتشابية بالموقف الذي يتعرضون لو
 :وتختمف درجة العمومية باختالف المحددات التالية

 .درجة تماثل األنشطة_

 .وسائط التعبير عن إمكانية والتي تكون سموكية، معرفية، انفعالية_

 (511، 2001فتحي الزيات، ). (خصائص الشخص، موقف محور سموك)الخصائص الكيفية لممواقف -

بين باندوراأن قوة الشعور بالكفاءة الشخصية تعبر عن المثابرة العامية، والقدرة المرتفعة : القوة أو الشدة_
التي تمكن من اختيار األنشطة التي سوف تؤدي لمنجاح، كما يذكر أيضا انو في حالة التنظيم الذاتي 

لمكفاءة، فان الناس سوف يحكمون عمى ثقتيم في انيم يمكنيم أداء النشاط بشكل منظم في خالل فترات 
 (.149، 1977بندورا، ).زمنية

 :خصائص الكفاءة الذاتية -8

مكاناتو الحقيقية، فمن _ إنيا ترتبط بالتوقع والتنبؤ وليس بالضرورة ان تعكس توقعات قدرة الشخص وا 
 .الممكن أن تكون إمكاناتو قميمة ولديو توقع بكفاءة ذات مرتفعة

االعتقاد بان األفراد يمكنيم تنفيذ ميمات مطموبة أي أنيا تشمل الميارات الممتمكة من طرفيم، وحكميم _
 .عمى ما يمكن القيام بو

ليست سمة ثابتة في السموك الشخصي، أي أنيا مجموعة من األحكام ال تتصل بما يقوم بو الفرد فقط _
 .بل تشمل أيضا الحكم عمى ما يمكن تحقيقو، وأنيا نتيجة لمقدرة الشخصية
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إنيا تنمو من خالل تفاعل الفرد مع البيئة ومع اآلخرين، كما أنيا تنمو بالتدريب واكتساب الخبرات _
 .المختمفة

  (111، 2011فيصل قريشي، ).تزيد من ثقة الشخص في أداء عمل ما بجدارة_

 :خالصة

من خالل ما تم عرضو في ىذا الفصل، يمكن ان تخمص ىذه الدراسة إلىأن الكفاءة الذاتية متعمقة 
بمعتقدات األفراد حول قدراتيم وثقتيم بيا عمى القيام بسموكيات معينة، فعندما يثق التمميذ في كفاءتو 
 .الذاتية فانو يميل إلىأن يكون أكثر إنجازا وتقديرا لذاتو وثقتو بنفسو مما يساعده في التكيف المدرسي
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 التكيف المدرسي: الفصل الثاني

 :تمييد

تعتبر المدرسة االبتدائية من المعالم الرئيسية في حياة التالميذ، فالتمميذ يقضي فترة طويمة في المدرسة، 
وىو في ىذه المرحمة يتفاعل مع أوساط اجتماعية متعددة ومتغيرة، من تالميذ وزمالء الصف، مدرسين، 

 .، وبالتالي عمى التمميذ أن يتواءم معيا وىذا كي يحقق التكيف المدرسي...إدارة مدرسية

 .ومن خالل ىذا الفصل ستحاول ىذه الدراسة توفير أكبر قدر من المعمومات حول ىذا المفيوم

 :مفيوم التكيف المدرسي_1

 جاء في معجم المعاني الجامع تكيف يتكيف تكيفا، فيو متكيف : تكيف: لغة

انسجم وتوافق مع الظروف، أو جعل ميمو أو سموكو أو طبعو عمى غرار شيء، التكيف : تكيف الشخص
مالئمتو حاجات الطالب : إدراكاإلنسان لموقفو من ناحية الوقت والمكان والناس، تكيف التعميم: اإلنساني
 .ومقدرتو

 مكان الدرس والتعميم: مدارس، المدرسة: جاء في معجمالمعاني الجامع، مدرسة الجمع: المدرسة

مدرسة : مكان الدرس والتعميم: جمع مدارس: مدرسة: وجاء في قاموس المعجم الوسيط
 .تجارية_ثانوية_إعدادية

 :اصطالحا

التكيف المدرسي يعني أن الفرد المتعمم يمكن أن يتكيف أو يتوافق مع البيئة : (2001)تعرفيعطية
ذا كانت ىذه البيئة ...المدرسية التعميمية، بما فييا من مناىج ومواد دراسية مختمفة ومعممين وزمالء الخ، وا 

التعميمية يشعر بداخميا بالرضا واالرتياح والتقبل واالستقرار، من خالل األخذ والعطاء بين أفرادىا والتفاعل 
. االجتماعي بينيم، وتقدير الذات واحتراميا، والثقة بالذات، والتعبير عنيا في مجاالت الدراسة المختمفة

 (23، 2001نوال دمحم عطية،)

عمى انو تحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي والعقمي والجسمي، كما : (2003)فيما يعرفو إبراىيمي 
يكون التمميذ مواظبا عمى الحضور الفعال ويكون متقدما في دراستو ويكتسب الصداقات في بيئتو المدرسية 

 (69، 2003سعاد إبراىيمي،). الجديدة عن طريق التعاون والمعب والمعاممة الحسنة
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إن التكيف المدرسي ىو قدرة الطفل عمى تكوين العالقات الطيبة مع مدرسيو : (2008)وتذكر عبيد_
ماجدة ). وزمالئو في المدرسة، كما يظير من خالل النشاط واستيعاب المواد الدراسية والمواظبة عمى النظام

 (45، 2008بياء الدين السيد عبيد،

التكيف المدرسي ىو عممية مستمرة مرتبطة أساسا بمرحمة االنتقال : (2013)ويرى القصاص والجميعة 
. من البيت إلى المؤسسة، والتي ليا تأثير كبير في رسم الصورة التي يتمناىا الطفل عن المحيط المدرسي
أو ىو مدى قدرة الطالب عمى تحقيق الحد المقبول من التأقمم النفسي واالجتماعي واألكاديمي سواء كان 

 (874، 2013دمحم القصاص وناصر الجميعة، ). من الطالب العاديين أم ذوي صعوبات التعمم

 :التكيف المدرسي وبعض المفاىيم_2

إن دور المدرسة في الوقاية من الصعوبات والمشكالت التي يعاني منيا : التكيف المدرسي والمدرسة
الطمبة ىام جدا، وعمييا أن تجد طريقة جديدة في إيجاد الكفاءات الالزمة التي تساعد في حل المشكالت 

والصعوبات التي يعاني منيا الطمبة، فالعالقة الجيدة بينيا وبين الطالب والوسط االجتماعي المدرسي 
. تساىم في تقميص نسبة الطمبة الذين يتسربون منيا وبالتالي تحسين المواظبة عمييا والنجاح الدراسي

(legault,1999,3) 

إذا أردنا أن نحقق لمطمبة قدرا من التكيف يجب أن يكون المربون عمى وعي كامل بالقواعد العامة، 
 .لالستعانة بيا في تحقيق عممية تكيف الطالب في المدرسة

يعتبر المستوى الصفي لمطالب من العوامل اليامة ذات : التكيف المدرسي ومستوى الصف الدراسي
إن بعض عمماء النفس يؤكدون أن طاقات الطالب  (1976)العالقة بتكيف الطالب المدرسي، ويرى عاقل

العقمية تنمو بانتقالو من صف آلخر، ويصبح أكثر قدرة عمى التكيف مع المحيط، كما أن احتكاكو مع 
. الراشدين من جية ومع زمالئو في المدرسة من جية أخرى يمعب دورا ىاما في تكيفو المدرسي

 (6، 1989السقار،)

ان موقف الطالب من المادة الدراسية يؤثر بدرجة كبيرة عمى درجة تكيفو : التكيف المدرسي والمنياج
المدرسي وان ىذا الموقف يتحدد بموقف الطمبة من المعمم وبدرجات التي يحصل عمييا والمعمومات التي 

 (196، 1999منصور،). يقدميا المعمم لمطمبة

ومتوافقا  (...الوضوح_الطباعة _من حيث اإلخراج )كما ينبغي أن يكون المنياج صالحا نفسيا وتربويا 
 (20، 1996حمدان، ). مع مستوى ذكاء المتعمم ولغتو ومتكامال في بيئتو التربوية

 



22 
 

  : أىمية التكيف المدرسي_3

يسعى التكيف المدرسي إلى الحد من الشعور بالحرمان وتعزيز الثقة بالنفس والشعور باألمن واالستقرار، _
 .كما يساىم في التقميل من المشكالت النفسية التي قد تعترض الطالب في مسيرتو الدراسية

 .القدرة عمى السيطرة والتحكم في استقرار التنظيم التربوي _

 .بمورة شخصية الطالب والتأثير عمى إنتاجو مستقبال، مما يساعد عمى تقدم المجتمع وتطوره_

 .تكوين عالقات مرضية بين الطالب زمالئو وبيئتو المدرسية_

 :العوامل المؤثرة في التكيف المدرسي_4

وىذه العوامل تتعمق بالتمميذ نفسو وتشمل الجانب النفسي والجسمي، فالحالة النفسية : العوامل الذاتية_
لممراىق من شعور بالنقص تؤثر عمى عالقتو بإخوانو في البيت وزمالئو  في المدرسة، مما يحد من 

تركيزه، وفي متابعة لصحة التمميذ اثر بتكيفو في المدرسة، فالصحة المعتمة تضطر بالتمميذ إلى اإلكثار 
من التغيب عن المدرسة أو إىمال الواجبات المدرسية، فييبط مستواه الدراسي، كذلك يؤثر ضعف البصر 
أو السمع في قدرة التمميذ عمى متابعة الدروس و االستفادة منيا، وىناك أيضا العيوب الجسمية كالتطرف 
في الطول أو القصر أو النحافة أو البدانة أو العاىات الجسمية، كميا قد تؤثر فيما يصبو إليو التمميذ من 

احترام أو تعاون مع اإلقران في العمل أو المعب، لذلك تعنى المدرسة الحديثة برعاية الصحة لمتالميذ 
 (120، 2002سموى عثمان الصديقي، ). وعالج أمراضيم فضال عن تخصيص مدارس لممعوقين

 : العوامل التربوية_

إن مدير المدرسة كمسؤول أول في ىذه المؤسسة لو دور كبير في تربية وتوجيو التالميذ : اإلدارة المدرسية
وتربيتيم تربية صالحة، وبمقتضى ىذا الدور يكون توجييو لممدرسين والتالميذ، ويتوقف نجاح المؤسسة 
إلى حد كبير عمى فيم المدير والمدرسين لحاجات التالميذ وميوليم وأساليب المعاممة التي تساعد عمى 

السيد عبد الحميد ). تنمية شخصيتيم وعمى وقايتيم من الصدمات النفسية وعالج ما ينشأ لدييم من مشكالت
 (354، 1979مرسي، 

والمدرس الذي اضطربت نفسو واحتل الجانب االنفعالي من شخصيتو ال ينبت إال تالميذ مضطربين 
انفعاليا ومنحرفين مزاجيا، فالمدرس الذي يتصف بأنو شديد الميل إلى العدوان والسيطرة يضطر التالميذ 
لىأن يكون الواحد منيم كثير العدوان، وىم يحاولون التنفس عن  إلىأن يكونوا جبناء أميل إلى االنسحاب أوا 
ىذا الميل عن طريق معاكسة زمالئيم واتخاذ العنف وسيمة لمتعاون مع الناس عموما، وكذلك نالحظ إن 
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المدرس الذي يحقر تالميذه وييون من شأنيم ويسخر بقدراتيم يضطرىم ان يسمكوا سبيل الغش والكذب 
 (122، 2002سموى عثمان الصديقي، ). والخداع

ان الشيء الذي يمكن أخذه بعين االعتبار في عممية التكيف المدرسي داخل المؤسسة : التنظيم التربوي 
التربوية ىو التنظيم التربوي، والذي يشمل التجييزات المادية والبشرية لمبيئة المدرسية، لذا أكد المختصون 
عمى أن مفيوم استقرار التنظيم التربوي منذ بدأ العام الدراسي من حيث تأثر توزيع المعممين عمى أقساميم 
جراء تنقالت بين المعممين من مدرسة إلى أخرى بعد  واستقرارىم في ىذه األقسام وتنقميم من قسم إلىأخرأوا 
. مرور وقت طويل عمى انتظام الدراسة، كل ىذا يؤدي إلىإحداث أثر سمبي عمى مستوى التالميذ الدراسي

 (149، 1973دمحم سالمة آدم، )

دخال طرق جديدة مآليا الفشل ما لم تيتم : شخصية المعمم وعالقتو بالتمميذ إن عممية إصالح التعميم وا 
بشخصية المعمم وتكوينو، فتكوين المعمم بصورة جيدة يساعد عمى تحويل المعمومات لمتالميذ بصورة سيمة 

 .وبسيطة، وليذا فالتكيف مع المناىج الجديدة مرتبط بشخصية المعمم وتكوينو

التعميم والتوجيو يستعمميا : تتمخص ميمة الدرس لتحقيق التكيف السوي عند التالميذ في أمرين اثنين وىما
المعمم كمما عمل مع تالميذه داخل قاعة الدرس أو خارجيا، فعالقة المعمم مع التالميذ تمثل جانبا إنسانيا 
يؤثر تأثيرا كبيرا في نجاح العممية التربوية وتحقيق تكيف التالميذ داخل المدرسة وخارجيا، وىذه الطريقة 

قباليم عمى المادة  (45_44، 1979عبد الحميد مرسي، ). تؤدي إلى تشويقيم لمدرس وحبيم لممعمم وا 

إن تكيف الدرس لمتالميذ ال يتأثر بعالقتيم مع المعمم فحسب، بل تساىم فيو : العالقات بين التالميذ
عوامل أخرى من بين ىذه العوامل تمك العالقة بالزمالء داخل الفصل وخارجو، وذلك ان لمفرد غريزة 

برازىا  .نظرية لمتجمع نابعة من الوسط العائمي الذي يعمل عمى تنميتيا وا 

إن الصداقة في المدرسة تقوم عمى أساس تشابو الميول والخبرات وتمعب النوادي : "ويقول مصطفى فيمي
دورا ىاما في تكوين مثل ىذه الصداقات إما عن طريق االشتراك في ىذه النوادي فيعمم الطالب كيف 

إن رفض االشتراك في النوادي كان معنى ذلك خوفو من الناس أو عدم . يعيش وكيف يتعامل مع اآلخرين
 (72، 2003سعاد إبراىيمي، ). تكيفو مع البيئة المدرسية

ذا كان غير متصل :المنيج وطريقة التدريس إذا كان المنيج الدراسي مجافيا لميول التالميذ وحاجاتيم وا 
بمشكالتيم الحيوية، أو غير متناسب مع قدراتيم العقمية فانو يتوقع أن تكثر بين التالميذ حاالت الخروج 

عمى النظام واالحتكاك بالمدرسين، وتكون المادة الدراسية مالئمة بينما طريقة التدريس عقيمة ال تثير 
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ذا توالى اإلخفاق فانو  خفاق كثير من التالميذ، وا  الشوق وال تشحذ تفكيرىم، وتكون النتيجة سوء التكيف وا 
 (123، 2002سموى عثمان الصديقي، ). يترك آثار سيئة في الشخصية

 : العوامل الخارجية_

أن لمجو األسري الذي ينمو فيو التمميذ أثر كبير في حياتو وتفاعمو مع اآلخرين، فالجو العائمي : األسرة
الذي يكون ممموءا بالخالفات واالضطرابات النفسية التي تسود في البيت ذو مكانة لو أيضا دور فعال في 

، 1965دمحم جمال صقر، ). تكيف التمميذ، وعالقتو بإخوانو ووالديو، كل ذلك يمتد تأثيره عمى الحياة المدرسية
93) 

يتضح من دراسة مشكالت التالميذ في المؤسسة التعميمية، مدى تأثر الوسط االجتماعي في : المجتمع
سموكيم واتجاىاتيم النفسية وسيرىم في الدراسة وانتظاميم في العمل المدرسي، وال يقتصر األمر عمى ما 

يكتسبو التمميذ من الحي الذي يعيش فيو من أساليب في السموك والتعامل، بل إن التمميذ أحيانا يكون 
صداقات من أفراد جنسو أو من الجنس األخر فتستوعب قدرا من وقتو ونشاطو بحيث يتأثر أحيانا مستواه 

 (121، 2002سموى عثمان الصديقي،). الدراسي

 :أبعاد التكيف المدرسي_5

شباع الدوافع األولية : البعد النفسي_ الجوع، العطش، الجنس، )ويشمل السعادة مع النفس والرضا عنيا، وا 
وانسجامو وحل صراعاتيا وتناسب ( األمن، الحب، التقدير، واالستقالل)والثانوية المكتسبة (الراحة واألمومة

مكاناتو مع مستوى طموحو وأىدافو  .قدرات الفرد وا 

ويقصد بالبعد العقمي كل من اإلدراك الحسي والتذكر والتفكير والذكاء، وكذا االستعداد : البعد العقمي_
 .لتقبل المواد الدراسية أو قدرة التمميذ عمى تنظيم وقتو والتوفيق بين أوقات الدراسة والمذاكرة والترفيو

أما البعد االجتماعي فيرى محمود عوض انو قدرة الطالب عمى تحقيق التالؤم بينو : البعد االجتماعي_
 (106، 2014معتوق،). وبين أساتذتو وزمالئو، إنمايساعد عمى توافقو الذاتي وسماتو

 :مظاىر السموك التكيفي والالتكيفي_6

من مظاىر السموك التكيفي لمتمميذ أن يتمتع بصفات سموكية دراسية توافقية، : مظاىر السموك التكيفي_
وان يتفاعل مع الحصة الدراسية، ويركز انتباىو وجميع حواسو باتجاه المعمم وال تمفت انتباىو أية مؤثرات 

أخرى، ويأخذ موقف المتعمم اإليجابي الفعال، وان يشعر بالرضا واالتزان والتعاون ويتميز باليدوء والتركيز 
 (65، 2003الخطيب، ).داخل الصف



25 
 

كما أن مشاركتو لزمالئو في األنشطة الصفية تعد من أوضح مظاىر السموك التكيفي، وان يحضر جميع 
ال يغادر حجرة  مستمزمات الحصة الدراسية، ويستأذن من المعمم قبل اإلجابة عن أي سؤال يطرحو وا 

الدراسة قبل أنيأذن لو المعمم وال يتحدث مع زمالئو داخل الصف ويتقيد بتعميمات المعمم والمدرسة، وال 
يتغيب عن دروسو، ويكون متييئا ذىنيا وفكريا ألي سؤال يطرح عميو، ويعتمد عمى نفسو في االمتحانات، 

وان يكون متوافقا نفسيا واجتماعيا ودراسيا، ولو صدقات ناجحة وسميمة داخل وخارج الصف وان يضع 
 (46، 2005ناصر،). ىدفا أإمامو ويسعى جاىدا لموصول إليو

تظير لدى بعض التالميذ مظاىر سموكية تدل عمى عدم تكيفيم المدرسي : مظاىر السموك الالتكيفي_
فشرود التمميذ ذىنيا يجعمو يسافر بأحالمو بعيدا مما يحرمو من المتابعة الجيدة لمدرس، كما أن اتخاذ 

ثارة الشغب داخل الصف، إضافة إلى عدم  موقف المتمقي السمبي والشعور بالتوتر واإلحباط والعدوان، وا 
مشاركة زمالئو في نشاطاتيم الدراسية، وعدم القدرة عمى التواصل مع المعمم، كما أن من عالمات السموك 
الالتكيفي ىو عدم إحضار الكتب واألدوات التي يحتاجيا أثناء الحصة الدراسية،يشد انتباىو أتفو األشياء 
داخل الصف، ومغادرتو حجرة الدراسة قبل أنيأذن لو المعمم، والتحدث كثيرا داخل غرفة الصف، ورفض 

تعميمات المعمم والمدرسة، والتأخر الصباحي والغياب المتكرر عن الحصة الدراسية، الغش في 
 (52، 2005ناصر، ). االمتحانات، عدم أداء الواجبات الدراسية بأمانة

 :عالج مشكمة سوء التكيف المدرسي_7

 .اىتمام المعمم بمراعاة الفروق الفرديةبين التالميذ من حيث العمر، الذكاء، القدرة التحصيمية_

 .االىتمام بالتوجيو التربوي، أي مساعدة التمميذ لكي يصل إلىأقصى نمو لو في مجال الدراسة_

 .االىتمام بالنواحي الصحية وفحص التمميذ فحصا شامال بشكل مستمر_

 .االىتمام بتعاون البيت مع المدرسة والتأكد من خمو حياتو من األسرية من أي متاعب أو مؤثرات_

 .تعمل المدرسة من جانبيا عمى تييئة الجو المدرسي الذي يشجع رغباتو وميولو ويحبب المدرسة إليو_

 .إعادة النظر دوريا في المناىج وطرق التدريس وا عداد المعممين_

قيام المستشار في التوجيو بدور إيجابي بمساعدة اإلدارة التربوية وجمعيات أولياء التالميذ في رعايتيم _
 .وتبادل األدوار والتعاون فيما بينيم

 .عدم إجياد التالميذ باألعمال المدرسية_
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 .عدم إثارة المنافسة الغير شريفة أو المقارنة بين التالميذ بشكل مستفز_

 (46_44، 2007ىادي مشعان ربيع،). عدم توجيو الموم بشكل مستمر عندما يفشل التمميذ بتحقيق أمر ما_

 :خالصة

 ومن ىنا يتبين لنا إن التكيف المدرسي شرط أساسي من شروط نجاح المتعمم في االنخراط في العممية 
التربوية بشكل عام، وفي العممية التعميمية بشكل خاص، وذلك عن طريق تييئة بيئة إنسانية مالئمة 

لحدوث التعمم، فالتالميذ كغيرىم من أفراد المجتمع ليم دوافعيم وحاجاتيم الجسمية والنفسية والتي يسعون 
إلىإشباعيا ويتوقف مدى تكيفيم عمى درجة ىذا اإلشباع، لذلك عمى المدرسة أن تأخذ دورىا في مساعدتيم 

 .من اجل الوصول إلى مستوى أفضل من التكيف المدرسي

 

 

 

 

 

 



:خاتمة  

    من خالل ما تم عرضو في ىذه الدراسة والتي ىدفت الى الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية 
والتكيف المدرسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، أصبحت المدرسة اليوم مطالبة بتنمية جميع جوانب 
شخصية التمميذ في كل المراحل التعميمية وخاصة في المرحمة االبتدائية، حيث تكون شخصية التمميذ 

ىشة فيي ذات احتياجات خاصة، كما يكون التمميذ في المرحمة االبتدائية في نوع من الصراع والتوتر، 
وبالتالي يجب تطوير ذاتو وتكوين شخصية متكاممة الجوانب فنظرة التمميذ اإليجابية لذاتو تبعث في نفسو 

. اإلصرار عمى النجاح واالقبال عمى الدراسة وبالتالي تحقيق التكيف المدرسي  
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