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  أهدي ثمرة جهدي وسنين علمي ومثابرتي 

  إلى مصدر اعتزازي وإلهامي التي لوالها ما وصلت إلى هذا 

  التي سهرت الليالي إلى جانبي، ومنحتني الثقة والقوة 

  شريكة حياتي ميسون ،،،،

  إلى من علماني معنى الحب واالجتهاد 

  والطموح والمثابرة في الحياة 

   روح أمي الغالية رحمها اهللا وأسكنها فسيح جنته ،،،،إلى
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  :إقرار
  
ي ـــــة أبحاثـا نتيجـة الماجستير، وأنهـة القدس لنيل درجـا قدمت لجامعـة أنهـم الرسالدأقر أنا مق 

مت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي الخاصة، باستثناء ما ت

  .درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  ................................................ :التوقيع 

  

  ) سميح عبد القادر محمود سلمان ( 
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  شكر وعرفان

  

 الذي أعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع ومنحني الصحة والعافية، ال يسعني في أحمد اهللا

ختام إنجازي لهذه الرسالة إال أن أتقدم بخالص شكري وعرفاني إلى أستاذي الفاضل األستاذ 

  .الدآتور أحمد فهيم جبر الذي أشرف على هذه الرسالة، فله مني آل االحترام والتقدير

 الشكر إلى أعضاء لجنة مناقشة الخطة في اختيار العينة، وأشكر آذلك أساتذتي آما أتقدم بجزيل

في قسم الدراسات العليا في آلية التربية لما قدموه لي من دعم وعلم، وأتقدم أيضًا بالشكر إلى 

  . لجنة التحكيم لمقياس الرسالةءأستاذي الدآتور عبد عساف  آما أشكر أعضا

  .آما أشكر لجنة المناقشة

سعدني أن أتقدم بالشكر إلى إخواني الطلبة في جامعة القدس، وإلى صديقي هشام شناعة، وجالل وي

  .عودة لما قدماه لي من دعم

ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمدراء ومديرات المدارس الذين ساعدوني في تسهيل مهمتي 

لمعلم خالد أبو ناصر مدير المعلم أنور عقل  مدير مدرسة ذآور زيتا جماعين الثانوية، ا( وهم 

مدرسة ذآور ديراستيا الثانوية، المعلمة عائشة سعادة مديرة مدرسة بنات ديراستيا الثانوية، 

المعلمة رندة سعادة مديرة مدرسة بنات ديراستيا األساسية، وأخص بالشكر زميلتي التي ساعدتني 

  .-ة التربوية فاطمة سلمان المرشد–في تطبيق البرنامج في مدرسة بنات ديراستيا الثانوية 

وأخيرًا أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم بأي جهد أو قدم لي المساعدة والعون وساهم في إنجاز 

  .هذا العمل

  

  

  

  

  

  



 ت 

  :الملخص

  
ياً        إلى هدفت هذه الدراسة   أخرين دراس دى المت ذات ل دير ال   التعرف إلى مدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي في تق

لفيتمن طالب الصف ال ي محافظة س دى تاسع األساسي ف ذات ل دير ال ي تق ر الجنس ف ر متغي دى أث ،ومعرفة م

  . المتأخرين دراسيًا في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت

أثره            مشكلة الدراسة    تتمحور يًا وت أخرين دراس دى المت ذات ل دير ال حول دراسة أثر برنامج إرشادي جمعي في تق

  .صف التاسع األساسي في مدارس محافظة سلفيتبمتغير الجنس لدى طلبة ال

أخرين                          ة المت سطيني وهو الطلب م من قطاعات المجتمع الفل تكمن أهمية الدراسة في آونها أجريت على قطاع مه

ا                 دراسيًا في الصف التاسع األساسي وهي مرحلة هامة وال بد أن ينظر إليها بنوع آبير من االهتمام والجدية، وأنه

دان الد تثري مي سطينيس ة والفل دى  ةراسات العربي ذات ل دير ال ي تق ادي جمعي ف امج إرش ر برن  بفضل فحص أث

ذا الموضوع  ت ه ة تناول م الباحث أول دراس ا حسب عل يًا، آونه أخرين دراس دود .المت ة بح ددت الدراس د تح ولق

و الفصل                اني فه ا الزم لفيت، وأّم ة آانت في محافظة س ام    مكانية وزمانية، فحدود الدراسة المكاني اني من الع الث

    ).٢٠٠٧/٢٠٠٨(الدراسي 

ة                           دارس مديري سبين لم يًا  المنت أخرين دراس ع طالب الصف التاسع األساسي المت تكون مجتمع الدراسة من جمي

ة تكونت  و،  )٢٠٠٧/٢٠٠٨( للعام الدراسي    سلفيتتربية   وزعين        ٥٠  من   الدراسة  عين ًة م ًا وطالب ى    طالب ) ٢٥(إل

   .تيار العينة بالطريقة القصدية  وقد تم اخإناث) 25(ذآور و 

  : استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته أغراض هذه الدراسة وآانت أهم النتائج

روق   في تقدير الذات قبل البرنـامج اإلرشـادي   ) ٠,٠٥ ≤ α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   توجد ف

 أفراد العينة قد تأثروا بالبرنامج اإلرشـادي        نى أ  بمعن ،وبعده، ولصالح مقياس الذات بعد البرنامج اإلرشادي      

 فعاليـة   ا يـشير إلـى     على استجاباتهم على مقياس الذات بعد البرنامج، وهذ        أثرالمستخدم بشكل إيجابي مما     

  .وأهمية هذا البرنامج

في تقدير الذات تعزى للجـنس، ولـصالح        ) ٠,٠٥ ≤ α(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         تو

 على  ثر بالبرنامج اإلرشادي المستخدم بشكل إيجابي مما أ       ثرن قد تأ  اإلناث نبمعنى أ . اإلناثراد العينة من    أف

 وأهميـة هـذا     يشير إلى فعالية  ، وهذا   الذكور على مقياس الذات أكثر من       ن حسب استجاباته  ن لذاته نتقديره

  .الذكورأكثر من  لإلناث البرنامج بالنسبة

الطلبة المتأخرين دراسياً مـن قبـل وزارة         تطوير برامج لتنمية تقدير الذات لدى      وقد أوصت هذه الدراسة ب    

التربية والتعليم العالي لما لهذه البرامج من أهمية كبيرة في رفع تقدير الذات لهذه الشريحة من الطلبـة ممـا                    

يساعدهم على تحقيق النجاح في مختلف مجاالت الحياة،تخصيص حصص دراسية متخصصة فـي بـرامج               

تقدير الذات من خالل وضع الخطط المناسبة لكل مرحلة تعليمية،إعداد مرشدين تربـويين وتـأهيلهم لهـذه                 

  .البرامج بهدف تطبيقها في المدارس
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Abstract 

 
This study aimed to identifying the effectiveness of collective counseling program on self esteem of 

the underachieved 9th grade students at Salfit district. It will also reveal the impact of the variable 

gender on self esteem of the underachieved 9th grade students at Salfit district. 

The study problem is about the effectiveness of collective counseling program on self esteem of the 

underachieved and the impact of the gender variable to9th grade students at schools Salfit district. 

The importance of this study lies mainly in being performed on an important sector of the sectors of 

the Palestinian society, and that is "underachieved 9th graders", which is an important stage that 

should be treated seriously. This study, as well, will enrich not only the Palestinian field of study, 

but also the Arab field as well since it tests the impact collective counseling program on self esteem 

on the underachieved as it- upon the researcher knowledge-  the first study that has dealt with the 

subject. The study has been limited to time and space. The time limit was the second semester of the 

scholastic year 2007/2008, and the space limit was Salfit Directorate.  

As for the study's community, it consisted of all underachieving 9th graders being registered in the 

schools of Salfit Directorate for the scholastic year 2007/2008. The study sample was formed of 50 

students (25 M, 25 F) who have been deliberately chosen.   

The researcher of this study has used the experimental method, as this method is considered to be 

the most suitable researching approach to study the educational problems and human phenomena, 

and it is the most suitable approach for achieving the aims of experimental study, after which the 

following results were achieved: 

There were statistical significant differences at α≤0.05 in self-esteem before and after the 

application of the counseling program and in favor of the post test. This means that the sample 

members were positively affected. 

There were statistical differences at α≤0.05 in self esteem due to sex and in favor of females. This 

means that females were more positively affected by the program than males, and that shows the 

significance and effectiveness of the program for females more than males. 

 The above study recommends that there should be developing programs in order to grow up self- 

esteem to low result students by the ministry of education and high education as these programs 

have a great importance to improve self esteem. As well as allocating special school classes  in self 

esteem programs through suitable planning to every education of stage. Well-preparing and well 

qualifying to educational guides to work with these programs in order to practice these in school.   
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  الفصل األول 
          

  خلفية الدراسة 

   المقدمة١,١

 يتضمن العديـد مـن أسـاليب        اًي سيكولوج ماًباعتباره مفهو ،  يحظى مفهوم تقدير الذات باهتمام بالغ     

 . كـوبر سـميث   (حيـث وجـد      ،كما يرتبط بالعديد من المتغيرات النفسية واالجتماعيـة       ،  السلوك

Coopersmith , 1975 (أن هناك عالقة متبادلة بين تقدير الذات والنجاح الدراسي .   

من خالل دراسته عن البالغين أن تقدير الذات المرتفع يرتبط ) Gilmore , 1974: جيلمور(كما وجد 

وفي المقابل فـإن تقـدير      ،  قيادةأو ال ،  الدراسي أو االبتكار  ،  بالطاقة اإلنتاجية العالية سواء في األداء     

  الذات المنخفض هو صفة لذوي األداء المنخفض وغير المبتكرين والتابعين أو المرؤوسين

  . )2006، موسوعة المعارف التربوية (

 باهتمام الباحثين بموضوع تقـدير      ن هناك ازدياداً  ، أ )٢٠٠٧(،  ولقد ذكر العمران الوارد في حمدان     

فهـو  ،   أم راشـداً    ألهميته في حياة الفرد سواء أكان طفالً       نظراً،  خيرةالذات وخاصة في اآلونة األ    

وتحقيق إمكاناته كما يعتبره بعض المفكرين مفتاح الشخصية        ،  بمنزلة القوة الدافعة له نحو تأكيد ذاته      

والتوافـق الشخـصي االجتمـاعي      ،  وطريق الوصول إلى النجاح في العالقات االجتماعية      ،  السوية

    . ال اإلبداع والتفوق الدراسي واألكاديميوفي مج، المهني

 إلى خمـسة    فحياة الفرد مقسمة أساساً   ،   لمدى النجاح الذي يشعر به الفرد      إن تقدير الذات يعد مقياساً    

ويعتبر تدرج النجاح هذا أمر أشبه بالتفاعـل        ،  والروح،  الوجدان،  العقل،  الصحة،  الوظيفة: مسارات

  ير الذات ويلعب دورا مهما في سعادة اإلنسان الشخصيةفالتوازن مهم لبناء تقد، المتسلسل

  . )2005 ،كاليبوف (

 أو بـسيطرة    ،قد يعبر الفرد عن ذاته بتوكيدها عند شـخص مـا          ،  )1995(،  ويقول جبر والنابلسي  

والذات هي ظاهرة اجتماعية تنمـو بمـا يحـب          ،  وهكذا،  والميل للتكتم عند ثالث   ،  الخجل عند آخر  

و مقارنـة   ،  فالذات هـي نتـاج اجتمـاعي      ،  ننا نعيش في عالم اجتماعي    وبما أ ،  الشخص أن يكون  

وتشتد في سن المراهقة بسبب تمركز المراهـق حـول          ،  الشخص لذاته مع اآلخرين عملية مستمرة     

   . ذاته
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 في األبحاث التربوية حيث أجريت العديد من الدراسات حول تقـدير             واسعاً أخذ تقدير الذات مجاالً   

ومن تلك الدراسات دراسة    ،  ب عديدة من حياة الفرد وعالقته بمتغيرات مختلفة       الذات وأثره في جوان   

   . وغيرها من الدراسات العديدة، )2003(ودراسة شاهين ومنيب ، )1999(الزهري

وتظهـر خطـورة   ، تتناول هذه الدراسة أثر برنامج إرشادي في تقدير الذات لدى المتأخرين دراسياً      

 من خالل العديد من الدراسات التي تناولته مثل دراسة أبـو ناهيـة              التأخر الدراسي وأهمية دراسته   

وغير ذلك من   ،  )1999( اإلحصاء المركزية    جهازودراسة  ،  )1982(ودراسة عبد القادر    ،  )1997(

   . الدراسات

نه يوجد في كل عينة عشوائية مكونة من مئة تلميذ في أي مدرسة             أ) Featherstone(يرى فيذرستون   

    يجب أن ننظر إليهم على أنهم متأخرون دراسياً- على األقل – ن تلميذاًابتدائية عشرو

  . ) (1980،عبد الرحيم(

، )1998عـدس،   ( في الكتابة والقراءة والتهجئة       وتعقيداً وتتمثل أكثر المشكالت األكاديمية صعوبةً    

 شكل حـاد قياسـاً   بنسبة االلتحاق في المرحلة الثانوية في األراضي الفلسطينية ب مما يسبب انخفاضاً  

 الوارد في أحمـد     )1999،   اإلحصاء المركزية  جهاز(بالمستويات العالية جدا في المرحلة األساسية       

)٢٠٠٣ .(  

حيث يوجـد  ، ويستطيع كل من مارس مهنة التعليم أن يقر بوجود مشكلة التأخر في كل فصل تقريباً       

 تحـصيل واسـتيعاب المنهـاج       في،  مجموعة من التالميذ الذين يعجزون عن مسايرة بقية زمالئهم        

مما يؤثر على بقية    ،  وقد يالحظ المعلم أن هؤالء التالميذ قد أصبحوا مصدر شغب وإزعاج          ،  المقرر

   . التالميذ في الصف

وكـذلك  ،  ويعود سبب هذه الممارسات السلوكية لما يعانون من مشاعر الفشل واإلحبـاط والـنقص             

 علـى شـكل عـدوان أو        قد يظهر هذا السلوك أيضاً    و،  اإلحساس بالعجز على مسايرة بقية التالميذ     

  . )1989، الزيود(انطواء وعزلة وقد يؤدي إلى الهروب من المدرسة أو االنحراف  

  

  :  مشكلة الدراسة٢,١

 في هذه   لحاالت التأخر الدراسي  بحكم عمل الباحث كمرشد تربوي في المدارس ومن خالل متابعته           

 فـي الـصف     لدى المتأخرين دراسيا  دراسة أثر تقدير الذات       أراد الباحث  )18-7(المرحلة العمرية   

، وألهمية الموضوع وخطورته في مدارسنا وكبر حجم المشكلة         التاسع األساسي في محافظة سلفيت    

  . الموضوع رغب الباحث بدراسة هذا
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  : أهداف الدراسة٣,١

فع مستوى تقـدير    تصميم برنامج إرشاد جمعي لر    : سعت الدراسة إلى التوصل إلى هدف رئيس هو       

  . عينة المتأخرين دراسياًالذات والتأكد من فاعليته لدى 

  :وتطلب تحقيق الهدف الرئيس تحقيق األهداف الفرعية التالية

 . التعرف على مستوى تقدير الذات لدى العينة المستهدفة بالدراسة •

 . قياسالتحقق من فاعلية برنامج تنمية مهارات تقدير الذات في التطبيق البعدي للم •

  

  : مصطلحات الدراسة٤,١

تعددت التعريفات وهي تعطي في مجموعها مدى اعتزاز الفرد بنفسه أو مستوى تقيمه             :تقدير الذات   

في تنظيمه للحاجات النفسية أن حاجات التقدير تتضمن شقين          ) Maslow( فقد أوضح ماسلو     - لنفسه

 والثقة بالنفس والقوة الشخصية واالنجـاز       احترام الذات ويحتوي أشياء مثل الجدارة والكفاءة      : األول

  . واالستقاللية

  . التقدير من اآلخرين ويتضمن المكانة والتقبل واالنتباه والمركز والشهرة: الثاني

  . )1990، خيري وحسن(

أن تقدير الذات هو الحكم الشخصي للفرد عن قيمتـه          ) (Coopersmith,1967ويرى كوبرسميث   

  ).١٩٨٦عبد الفتاح، ( عنها من خالل اتجاهات الفرد عن نفسه الذاتية والتي يتم التعبير

 نحـو    كانت أم موجبـةً    بأنه اتجاهات الفرد الشاملة سالبةً    ) Rosenberg , 1978(ويعرفه روزنبرج   

بينمـا يعنـي    ،  وهذا يعني أن تقدير الذات المرتفع يعني أن الفرد يعتبر نفسه ذا قيمة وأهمية             ،  نفسه

  ) ٢٠٠٤العنزي، (م رضا الفرد عن نفسه أو رفض الذات أو احتقار الذات تقدير الذات المنخفض عد

وكيفية تقديره لذاته فـي الجوانـب       ،  الحكم الذي يطلقه الفرد على نفسه       أنه  إجرائياً ويعرفه الباحث 

حيث تتحدد الدرجة تقدير الفرد لذاته بالدرجة التي يحصل عليها          ،  المختلفة في مجال العالقة بالواقع    

  . المقياس المستخدمفي ضوء 

يظهر أن معظم المصطلحات التي قدمت لتعريف التأخر الدراسي فيها خلط واضح             :التأخر الدراسي 

  جامعاً  للجدل كونه لم يعرف تعريفاً      ومثيراً حتى بين المتخصصين أنفسهم وما زال المصطلح مربكاً       

لماء النفس والتربيـة حـول      وبذلك ليس هناك اتفاق عام بين ع      ) 1980،  طلعت عبد الرحيم   ( مانعاً

نتيجة لغموض مصطلح التأخر الدراسي والمتـأخرين       ،  مفهوم التأخر الدراسي  أو التخلف الدراسي      

ومنهم يربطه بالقـدرة علـى      ،  فمنهم من يربط التأخر الدراسي بعامل الذكاء      ،  ئي التعلم ي وبط دراسياً

كفـافي  (رتبطـة بالتحـصيل     التحصيل الدراسي والحفظ والتذكر وغير ذلك من عمليات عقليـة م          

مما جعل هذا المفهوم يختلف نسبيا من مجتمع آلخر وربما في نفس المجتمـع              ) 1990،  وآخرون أ 

،  أو فوق المتوسط    عادياً  قد يكون في مجتمع آخر تلميذاً       دراسياً فالتلميذ الذي تعتبره متأخراً   ،  الواحد



 ٤

 عن  فضالً،  معايير الحكم على التحصيل    الختالف درجات التقدم العلمي والمستويات العلمية و       نظراً

اختالف الطرق المتبعة في المدارس عندما يتم الحكم على قـدرة التلميـذ بالتحـصيل األكـاديمي                 

   . )1992، المعايطة(

انخفاض أو تدني نسبة التحصيل الدراسي للطالب دون المستوى العادي            أنه  إجرائيا ويعرفه الباحث 

ومنهـا مـا    ،  منها ما يتعلق بالطالـب    ،  يجة ألسباب متنوعة ومتعددة   وذلك نت ،  لمادة دراسية أو أكثر   

  . يتعلق بالبيئة األسرية والدراسية

  

  : أسئلة الدراسة٥,١

 ؟  المتأخرين دراسياً ما أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى أفراد العينة-١

 ؟ تأخرين دراسياً مجموعة الطالب المقدير الذات لدىما أثر برنامج إرشادي جمعي في ت -٢

 ؟ ما أثر برنامج إرشادي في تقدير الذات لدى  مجموعة الطالبات المتأخرات دراسياً -٣
 
  :  فرضيات الدراسة٦,١

 قبـل  فـي تقـدير الـذات     )٠,٠٥ ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .١

 . وبعده البرنامج اإلرشادي

 تعـزى  في تقدير الـذات   )٠,٠٥ ≤ α(ستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م        .٢

 . للجنس

  

  :أهمية الدراسة ٧,١

  :تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي

كون هذه الدراسة ستجرى على قطاع من قطاعات المجتمع الفلسطيني وهـو الطلبـة المتـأخرون                

ر من االهتمـام   في الصف التاسع األساسي وهي مرحلة هامة ويجب أن ينظر إليها بنوع كبي    دراسياً

والجدية وأنه ال بد من إيجاد حل معين لهم لكي يصبحوا من أفراد المجتمع المتعلمـين والمنتجـين                  

  .  وصمام األمان لألجيال القادمةوهم من المرشحين ليكونوا قادة المجتمع مستقبالً

إرشـادي  بفضل فحص أثر برنـامج      ،  إن هذه الدراسة ستثري ميدان الدراسات العربية والفلسطينية       

  .  وإمكانية البحث عن حل لهذه المشكلةعلى تقدير الذات لدى المتأخرين دراسياً

 تناولت أثر برنامج إرشادي في تقـدير الـذات لـدى            – في حدود علم الباحث      –كونها أول دراسة    

  .   في جامعات الضفة الغربيةالمتأخرين دراسياً

 وسبل االهتمام به ومناقـشته      خر الدراسي موضوع التأ  هذه الدراسة على تسليط الضوء على        عملت

  . لدى المعنيين في األمر وإيجاد الحلول المناسبة له



 ٥

  :  محددات الدراسة٨,١

ديراسـتيا    عينة الدراسة على طالب الصف التاسع األساسي في مدرسـة ذكـور    اقتصرت .١

يـة   الثانوية  وكذلك على طالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة بنات ديراسـتيا الثانو             

  2008 -2007المسجلين لدى مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت للعام الدراسي 

 -: هذه الدراسة على األدوات اآلتيةاقتصرت .٢

 على الدليل التـدريبي فـي       البرنامج اإلرشادي الذي أعده الباحث مستنداً       - أ

صحة المراهقة والذي أعده مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتمـاعي          

 باإلضافة إلى خبرته في اإلرشـاد واطالعـه علـى األدب            2002 عام

  . التربوي

 Helm الذي وضعه هيلمـريتش وسـتاب وايـرفن    مقياس تقدير الذات - ب

Reich, Stapp and Ervin    من جامعة تكساس بالواليـات المتحـدة 

 .وذلك للتعرف على مستوى تقدير الذات لدى المراهقين والراشدين

 في الفصل األول من العـام        المتأخرين دراسيا  نةسجل عالمات أفراد العي    - ت

 . 2007/2008الدراسي 
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  الفصل الثاني

___________________________________________  
  

  )الدراسات السابقة(األدب التربوي 
  

  :تقدير الذات١,٢

وأن ،   على الباحثين  حيث استطاع أن يفرض نفسه    ،  يرجع مفهوم تقدير الذات إلى أواخر الخمسينات      

والتي مـا زالـت تحظـى       ،  يتناول بالبحث ضمن نظرية الذات التي برزت على يد كارل روجرز          

  . )2000، الفحل(. باهتمام الباحثين

م تحقيق الذات في قمة     1943في نظريته الشهيرة التي قدمها في عام        ) Maslow( ولقد وضع ماسلو  

فإن الحاجة تحقيق الـذات     ) االجتماعية،  األمن،  سيولوجيةالف(بعد إشباع الفرد لحاجاته     : الهرم وقال 

  :ولقد أشار في تنظيمه الهرمي أن حاجات التقدير تتكون من شقين، تصبح حاجة ملحة

  . احترام الذات ويشمل الكفاءة والثقة بالنفس: األول

  . )2000، القفاص وقمر(التقدير من المحيطين بالفرد ويتضمن التقبل واالنتباه والشهرة : الثاني

، ولقد انتشر مفهوم تقدير الذات في أواخر الستينات وأوائل السبعينات حيث تناوله الباحثون بالدراسة             

بل تعدى األمر إلى وضع بعض العلماء بعضا من الحقائق والفروض التي ترقـى إلـى مـستوى                  

 , ,Zeller, 967 Coppersmith, 1973 , 967(زيلر و كوبر سميث وروزنبـرج       : النظرية أمثال 

Rosenberg) (2000، الفحل( .  

ويرى روجرز أن تقدير الذات االيجابي يتم اكتسابه من خالل التفاعل االيجابي مع اآلخـرين وقـد                 

  . )Conditional Self-Regard(يكون اكتساب تقدير الذات شرطيا 

ـ          )Unconditional(وقد يكون غير شرطي      شاهدة  ألنه عندما يتفاعل اآلخرون مع الفرد من أجل م

سلوكات معينة على أنها تستحق اعتبار أكثر أو أقل فإن الفرد يأخذ ذلك على أنه اعتبـار ايجـابي                   

ويعني االعتبار غيـر المـشروط      ،  أي أن استحقاقه لالعتبار مرهون بأداء الفرد وسلوكه       ،  مشروط

   . )1998، الزيود(اعتبار الفرد بغض النظر عن سلوكه وأفكاره 

، أن تقدير الذات يتكون من خالل سعي الفرد للتفوق وتحقيـق أهدافـه  ) Adler, 969(ويرى أدلر 

إن الـدافع للقيـام     ،  ويؤكد ادلر أن الفرد يولد ولديه إحساس بالدونية ثم يسعى للوصول إلى التفوق            

 خـالل سـعينا     على الرغم من عدم شعورنا بذلك دائمـاً       ،  بسلوك ما وجود هدف للفرد يريد تحقيقه      



 ٧

وعليه فإن تقدير الذات ينمو ويتطـور باسـتمرار         ،  ستوى تقديرنا الحالي لذواتنا   أو حماية م  ،  للتفوق

  . )1998، الزيود(ويشكل المجموع الكلي لفهمنا لذواتنا في أي وقت من األوقات 

يتضمن مفهوم تقدير الذات شقين أحدهما إدراكي واآلخر وجداني فنمو وتطور تقدير الـذات مـن                

ويتمثل إحساسه بأهميته وجدارتـه مـن       ،   تتمثل في تقييم الفرد لنفسه     خالل العملية اإلدراكية والتي   

واالنجازات أو النجاحات فـي     ،  ويتم ذلك في كثير من النواحي مثل الذكاء       ،  خالل الجانب الوجداني  

وعليه فإن تقـدير    ،  الحياة والشعور باألهلية والخصوصية واالحترام والشعور بالسيطرة على حياته        

والثقة ،  وهو أيضا تقديره ألهمية مساعيه    ،  ة رضا الفرد عن ذاته في عدة نواح       الذات يتمثل في درج   

ولـيس  ،  وال يتحقق بالتنافس مع الغير    ،   للذات على حساب اآلخرين    وهو ال يتضمن إشباعاً   ،  بقدراته

بل هو شعور الفرد بالفاعلية والكفاية في التعامل مع المستقبل أكثر           ،   إلخفاقات الفرد أو نجاحه    سجالً

  . )1999، ريزونر( كونه رضا الفرد عن إنجازات سابقة من

أن الحاجة إلى تقـدير الـذات تنمـو    ) Gerjen & Kenneth, 971 (ثويرى كل من جيرجن وكيني

وأن تقدير الذات يتطور من     ،  وتتطور نتيجة العالقة بين إشباع الحاجات النفسية والفسيولوجية للطفل        

  الفرد أثناء محاولته التكيف مع البيئة المحيطة به خالل الخبرات والمواقف التي يمر بها 

  . )2004، أبو هنود(

بحيـث  ،  أن التقدير العالي للذات هو اتجاه ذاتي متقلب لدى المراهقين         ) Hembree(وأوضح همبري   

وقد يواجه تذبذبات موقفية    ،   يتخذ من التقلب قاعدة أساسية لتقدير الذات        رئيسياً يمثل في الغالب خطاً   

ن ذلك الخط الرئيس نتيجة لتغيير األدوار التي يقوم بها وتغيير توقعاته وأدائه واسـتجابات               تبعده ع 

  . )1996، المطوع(اآلخرين له 

إلى أن تقدير الذات من حيث تشكيله كتنظيم نفسي يرجع إلى تقويم الفـرد              ) 1990(،  ويشير قناوي 

لدى تعرض الفـرد لخبـرات جديـدة      و،  والحاجة األساسية لكل الفرد هي تطوير هذا التنظيم       ،  لذاته

  .)1998، ذوابي(يختار منها ما يتوافق معه لكي يحافظ عليها ويتجنب مواقف الصراع 

  إن تقدير الذات يشير إلى الشعور بالنجاح والقدرة وإلى المشاعر االيجابية نحو الذات 

  . )2000، عبد الحق والقدومي(

إلى أن تقدير الـذات يمثـل   ) Landsman & Jurard , 1980(وقد أشار كل من الندزمان وجيراد، 

، ذاته كما يتضمن نظرة الفرد االيجابية نحو     ،  إحساس الفرد بكفاءته وجدارته وتقبله للخبرات الجديدة      

  . )1992، سليمان(بمعنى أن ينظر الفرد لذاته نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة معقولة 

ذات هو حكم الفرد علـى أهميتـه الشخـصية    أن تقدير ال) Hamacheck, 1978(، وأشار هامشيك

، فاألشخاص الذين لديهم تقدير ذات مرتفع يتوقعون أنهم ذوو قيمة وأنهم جديرون باالحترام والتقدير             

  . أما األشخاص الذين لديهم تقدير ذات منخفض فال يرون قيمة ألنفسهم ويشعرون بالعجز

  



 ٨

  : نظريات تقدير الذات١,١,٢

،  نظريات ألقت الضوء على دور التنشئة األسرية في نمو تقـدير الـذات             ثالثة) 1989(ذكر كفافي   

  . )نظرية روزنبرج، نظرية زيلر، نظرية كوبر سميث(وهي 

  

 ):Coppersmith (ثنظرية كوبر سمي •

حيث قسم تعبير   ،  تحدث كوبر سميث في دراسته لتقدير الذات عند األطفال ما قبل المدرسة الثانوية            

  : إلى قسمينالفرد عن تقديره لذاته

  . وهو عبارة عن إدراك الفرد لذاته: التعبير الذاتي: األول

والتي يمكن  ،  ويتمثل في األساليب السلوكية التي تعبر عن تقدير الفرد لذاته         : التعبير السلوكي : الثاني

ويظهر ،  تقدير الذات الحقيقي  : األول. ولقد ميز كوبر سميث بين نوعين من تقدير الذات        . مالحظتها

والثاني تقدير الذات الدفاعي حيث يتضح لدى األفـراد         ،   األفراد الذين يشعرون بأنهم ذوو قيمة      لدى

الذين يشعرون أنهم ال قيمة لهم ولكنهم ال يعترفون بمثل هذا الشعور وال يتعاملون على أساسه مـع                  

  . أنفسهم ومع اآلخرين

حيث وضع  ،  قتها بتقييم الذات  ولقد ركز كوبر سميث على مختلف جوانب الظاهرة االجتماعية وعال         

  ) النجاح، الطموحات، القيم، الدفاعات(أربع مجموعات من المتغيرات كمحددات لتقدير الذات وهي

أنه بالرغم من عدم قدرتنا على التمييز بين أصحاب         : ولقد ذهب كوبر سميث إلى أبعد من ذلك وقال        

 تبـدو   ةالث حاالت من الرعاية الو الدي     الدرجات العالية والمنخفضة في تقدير الذات إال أن هناك ث         

  :  وهي، أنها مرتبطة بنمو المستوى األعلى من تقدير الذات

  . تقبل األطفال من جانب اآلباء -

 .  من جانب اآلباءيتدعيم سلوك األطفال اإليجاب -

  . احترام مبادرات األطفال وحرية تعبيرهم من قبل اآلباء -
 

 :)Ziller(نظرية زيلر  •

ولقد نظر زيلر إلى تقـدير      ،  ذهب إلى أن تقدير الذات هو البناء االجتماعي للذات        أما زيلر فلقد    

كما أنه يؤكد أن تقييم الذات ال يحدث في معظـم       ،  الذات من زاوية نظرية المجال في الشخصية      

ويصف زيلر تقدير الذات بأنه تقدير يقوم به الفرد         . الحاالت إال في اإلطار المرجعي االجتماعي     

 . أو أنه يقع في المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم الـواقعي          ،  ل دور المتغير الوسيط   لذاته ويمث 

لذلك عندما تحدث تغيرات في بيئة الفرد فإن تقدير الذات هو الذي يحدد نوعية التغيرات التـي                 

وحسب زيلر فإن تقدير الذات يرتبط بتكامل شخصية الفرد وقدرته          . ستحدث في تقييم الفرد لذاته    

حيث افترض زيلر أن الشخصية التي تتمتع       ،   االستجابة لمختلف المثيرات التي يتعرض لها      على


