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 الشكرو التقدير

 قاؿ سوؿ ا صمى ا عميو وسمـ 

 « من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل » 

مـ صدؽ رسوؿ ا صمى ا عميو وس  
ا وحده ال شريؾ  إالال الو  أفوامتنانو واشيد  توفيقوالشكر  عمى  إحسانوالحمد  عمى 

ضوانو ر  إلىسيدنا ونبينا محمد عبده و رسولو الداعي  أفلو تعظيما لشانو واشيد   
وسمـ  أتباعو و أصحابوصمى ا عمى الو و   
بجزيؿ الشكر  أتقدـىذا البحث المتواضع  اـإلتمبعد الشكر  سبحانو وتعالى عمى توفيقو لنا 

لف ت عبد الناصر" الذم ار " تزكالدكتور األستاذعمى مذكرة بحثي  بإشرافومف شرفني  إلى
تقدر  حقو بصبره الكبير عميا ولتوجيياتو العممية التي ال إليفائوتكفي حروؼ ىذه المذكرة 

 إلى بشكري أتوجولعمؿ ، كذلؾ و استكماؿ ىذا ا إتماـبثمف و التي ساىمت بشكؿ كبير في 
حماف  الذيف لـ ر ثانوية بالمييوب عبد ال  وأساتذةمدير وعماؿ  عينة الدراسة و اكانو مف 

المجنة وعمى قبوليما  أساتذة إلى بالشكر أتوجويصعبوا عميا امر تطبيؽ دراستي ، كما 
العمـو االجتماعية . أساتذةلممشاركة في لجنة المناقشة ، الى   

  وأدخلنيعليا وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه    أنعمتاشكر نعمتك التي    أنني  "رب أوزع
  "برحمتك في عبادك الصالحين  
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  اإلىداء

بكل قوة    اإلنسانيةالتي امتلكت    اإلنسانة إلىلنيل المبتغى    األماممن كانت تدفعني قدما نحو    إلى
في    األولىستي  ر مد  إلىتقديس للعلم ،  التي سيرت على تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في    إلى،  

الغالية على    أمي.......الدارين  في   جزاء  الاعز مالك على الق لب والعين جزاىا اهلل خير    إلىالحياة ،  
 اهلل في عمرك    أطالق لبي  

ليقدم لي لحظة السعادة ،   أناملومن كلت    إلىف ارغا ليسقيني قطرة حب ،    ألكاسمن تجرع    إلى
 في عمرك    وأطالالغالي  حفظك اهلل    أبيحياة  ........الذي وىبني ال  إلى

 اهلل تاجا على راسي    أدامكالدراسة    أعباءوجي الغالي الذي تحمل معي  ز   إلى
 ريحانة حياتي ابنتي الغالية ......رحيل    إلىالنفس البريئة    إلى
 ادة واليناء  عرزقك اهلل السالعزيزة ......لطيفة    روحي اختي  التوأم

 امي ......رميساء رشيدة ليلى صليحة صورية فطوم ايمان  التي لم تنجبين    الى اخواتي
 الى اخوتي فخري وسندي ومثلي االعلى في الحياة  

 الى كل من ساعدني في انجاز ىذه المذكرة  
 من قريب او من بعيد

 الى كل الزمالء في الدفعة  
 ب علم  اىدي رسالتي المتواضعة سائلة اهلل عز وجل ان ينتفع بيا كل طال

 انك سميع الدعاء  
 امين  

 س                                                    ارة
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 المقدمة 
 التي اليامة العوامؿ مف يعتبر كما ،الشخصية نظريات في ىاما مركزا الذات تقدير موضوع يحتؿ     

 اف "ميد مارجريت" ذكرت فقد ،االجتماعية الفرد خبرات حصيمة يعتبر و السموؾ عمى تؤثر تأثيرا كبيرا
 غير أنو يدرؾ الذي الفرد أف إلى ىورتيز توصؿ وقد نحوه، اآلخريف لسموؾ نتيجة ىو بذاتو الفرد احساس

 .منخفضا تقدير نفسو يقدر فإنو إلييا ينتمي التي االجتماعية الجماعة مف متقبؿ
في  المنظريف مف العديد إلييا شارألئلنساف حيث  األساسية الحاجات مف نابع الذات تقدير مفيـوو      

  لتقدير الحاجة الحاجات ، وتقع سمـ صَمـ الذي"  Maslow  " ماصمكعمـ النفس بوجو عاـ أمثاؿ مجاؿ
 فإف الذ، شخصيتنا نوع تحدد التي ىي ذاتنا بيا ندرؾ التي الطريقة أف كما، أعبله في وتحقيقيا الذات

  .(41، ص2016 حالكة،) شخصيتو عمييا تقـو تيال الرئيسة النواة ىي نفسو عف الفرد فكرة
 اىتماـ أثارت التي النفس عمـ في اليامة الموضوعات مف وتقديرىا الذات دراسة  كما  تعد       

 نفسية مشاعر ونمو السموؾ أساليب مف العديد يتضمف سيكولوجيا متغيرا باعتباره والتربوييف النفسانييف
 التي لمتقديرات نتاجا يعتبر لذاتو الفرد تقدير أف "( 1986 ) "كندرليش" ,"لكر" مف كؿ إليو يشير والذي
 قدرة صاحب بأنو الفرد لمشاعر نتاجا كذلؾ يعتبر كما ، لو بالنسبة الميميف اآلخريف مف الفرد يتمقاىا
 ماتالمي إحدى إف عممنا إذا المراىؽ وخاصة لمفرد بالنسبة أىميتو تكمف لذلؾ ، لذاتو تقديره وحسف وكفاءة
 أف عمى الباحثوف ويجمع ، وتحقيقيا وتقديرىا نفسو إليجاد الدائـ سعيو ىو لممراىؽ األساسية ةاإلنمائي

 يكوف عندما وكذلؾ مرتفع بمستوى بوظائفو الفرد بقياـ يرتبط ألنو ومرغوب جيد أمر المرتفع الذات تقدير
 تقديره كاف ٕواذا النفسية، صحتو عمى ودليبل متزنة شخصية بناء في ذلؾ يساىـ مرتفع لذاتو فردتقدير ال

 واالجتماعي. النفسي توافقو سوء إلى ذلؾ يؤدي منخفضا لذاتو
ذلؾ دليبل  وايجابيا كاففكمما كاف تقدير الذات مرتفعا  النفسية،يعد تقدير الذات مؤشر لمصحة         

 الحياةتحديات ومصاعب مواجية  واإلبداع فيفتقدير الذات يعزز روح التفاؤؿ  النفسية،عمى الصحة 
حتى يصؿ الى  الف يتعمـ ولديو القابميةالمتجددة في حياتو  ومتقببل لمحقائؽمرونة  أكثرالفرد يكوف  حيث

  اآلخريف أراء وٕانما إلىفقط  أرائو إلىيستند  واقعية لذاتو حيث يصبح ال أكثرتقدير 
توسط ذات الفرد فيو ي الفردمؿ شخصية تقدير الذات يرتبط ارتباطا وثيقا بتكا أيضاكما نجد          

 وااليجابية التيالسمبية  األحداثلذا فتقدير الذات يحافظ عمى الذات مف خبلؿ ،وواقعو االجتماعي
لذا فاف تقدير الذات ىو العامؿ الذي يحدد نوعية التغيرات التي تحدث في تقييـ الفرد لذاتو  تعترضو،

  ماعية.االجتعندما تحدث تغيرات في بيئة الفرد 
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 أواخر في اىتماميـ الغرب عمماء إلييا وجو التي النفس عمـ فروع أىـ مف النفسية الصحة وتعتبر       
 مف سوائيا مدى لبياف دراستيا عند كمية شمولية نظرة إلييا ينظر الشخصية أصبحتحيث  العشريف القرف

 نظرية أصحاب أمثاؿ األلماف لنفسا عمماء مف الشخصية نفس عمماء استمدىا الكمية النظرة وىذه عدمو،
 النظرية تمؾ طبقنا ولو -الجزء عف إدراكو في أسبؽ الكؿ أف قوانينيا أىـ مف التيو  التعمـ في التطالجش
 واحدا، جانًبا نتناوؿ أف دوف  شمولية كمية بصورة اإلنساف شخصية ندرؾ إننا نقوؿ فسوؼالشخصية  عمى
 وتتناغـ زرتتآ والنفسية البدنية أجيزتو كؿ تجعؿ بطريقة يتفاعؿو  ويستجيب يعمؿ اإلنساف أف اعتبار عمى

 سائر عف بيا يتميز فرد كؿ تجعؿ قد بطريقة استجاباتو وتشكؿ سموكو تحدد معا بحيث تفاعبلتيا في
 .البشر بني مف األفراد

حة والص السواء إلى اإلنساف توجيو في بقروف الغرب نفس عمماء النبوية السنة سبقت وقد        
 مف وتطويرىا وٕاصبلحيا، إقناعيا، محاولة النفس تناولت التي النبوية األحاديث مف العديد فيناؾ النفسية،

 نفسو، مع الفرد توافؽ أي النفسي، التوافؽ يحدث حتى والوجداني العقمي الجانبيف عمى توازف إحداث أجؿ
   النفسية      الصحة دعائـ أىـ توازنيما يعتبر حيث ،اآلخريف مع توافقو أيي االجتماع لتوافؽاو 

 . ( 03ص ،  2007)ابكشيبة ، 
 أىـالقضايا الرئيسة التي تفرض نفسيا عمى المجتمع وتعتبر مف  أىـيعد االىتماـ بالصحة النفسية مف    

في تحقيؽ السبلـ الداخمي لمفرد والخارجي  أىميتياوتظير  ،التي يسعى عمماء النفس في تحقيقيا األىداؼ
تحقيؽ النجاحات  إلىد عمى مواجية الضغوطات الحياتية والتي تدفعو ر المجتمع وىذا لمساعدة الف دأفرامع 

 والتوترات.كما تجنبو عناء الصراعات  فروعيا،بمختمؼ 
 والروحي االجتماعي واالنسجاـ عف نفسو  لمرضا بالفرد إلى وصوؿ النفسية الصحة تسعى أيضا      
 بيف متسؽ تنظيـ النفسية عبارة عف  الصحة أف كما ،االنتصاراتاحات و مف النج  عالية مستويات ليحقؽ
 استجاباتو التي تدؿ تحديد في التنظيـ ىذا يسيـ إذ  لمفرد االنفعالي التكويف وعوامؿ العقمي التكويف عوامؿ

 وما العقمي الجانب بيف الربط واف ،ذاتو وتحقيؽ واالجتماعي الشخصي وتوافقو االنفعالي اتزانو عمى
 والجانب جية، مِّف المعرفي أالبتكاري والتحصيؿ التفكير عمى والقدرة كالذكاء عوامؿ يتضمنو مف

وما  اتجاىاتو ميولو وكذا وانفعالية اجتماعية عوامؿ مف الجانب وىذا يتضمنو وما نفسو لمفرد االنفعالي
 ألف الفرد يسع عمى تدؿ يستدعي ظيور استجابات أخرى  جية مف اجتماعيةو شخصية  قيـ مف بو يتمتع
 ىو الذي الخصائص بيذه يتمتع الذي ، فالفردواالجتماعي ويرفع مف درجة توافقو الشخصي ذاتو يحقؽ

 سموكو .   خبلؿ مف وذلؾ السميمة، النفسية بالصحة يتصؼ
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تقدير الذات كعالقتو بالصحة النفسية لدل تالميذ السنة   عف لتبحث الحالية الدراسة جاءت وعميو      
 والتطبيقي النظري بشقيو الموضوع لدراسة المنيجية الخطة اقتراح تـ  الموضوع ىذا ولتناوؿ ثانكم كلىاأل 

تقديـ موضوع  :  األكؿالفصؿ ىما  فصوؿ  يضـ ثبلث  والذي النظري الجانب: يمي ما تضـ والتي
 الدراسة ىذه أىمية يدتحد ، فرضياتيا ، تساؤالتيا ، الدراسة إشكالية الدراسة  : الذي اشتمؿ عمى تحديد

فخصص  الفصؿ الثاني أماالدراسة ،  حدود لمدراسة ، وكذلؾ  لمتغيرات اإلجرائية التعارؼ ، وأىدافيا
مفيـو الذات ،  تعريؼ تقدير الذات  ، الفرؽ بيف مفيـو الذات وتقدير لتقدير الذات حيث تناولت فيو أوال: 

ات ، أبعاد تقدير الذات ،  العوامؿ التي تمعب دورا ىاما في الذات ، أىمية  تقدير الذات ، أنواع تقدير الذ
"،  مستويات تقدير الذات ، النظريات المفسرة ككبسميث نمو تقدير الذات بشكؿ عاـ حسب وجية نظر " 

طرائؽ معرفة الذات لدى ، مفيوـ مرحمة المراىقة تقدير الذات لدل المراىؽ،  لتقدير الذات ثانيا:  
الفرؽ بيف الذكور و اإلناث  ،  عبلقة تقدير الذات بمرحمة المراىقة، الذات عند المراىؽ تقدير ،  المراىؽ

 إلىفخصص لمصحة النفسية حيث تطرقت فيو  الفصؿ الثالث أمافي مفيوـ تقدير الذات خبلصة الفصؿ 
ة مفيوـ الصحة النفسية ، تعريؼ عمـ الصحة النفسية ، نسبية الصحة النفسية ، قيـ الصحة النفسي

الداخمية المنشأ ، عوامؿ االىتماـ بالصحة النفسية ، مظاىر الصحة النفسية معايير الصحة النفسية ، 
مناىج الصحة النفسية ، نظريات المفسرة لمصحة النفسية العبلقات بيف الصحة النفسية والمدرسة ، دور 

 .المدرس في العممية  التربوية وفي رعاية النمو لمتمميذ
فيو خاص باإلطار الميداني لمدراسة  الفصؿ الرابع ىما:والذي يضـ فصميف  نب الميدانيالجا أما       

 لمدراسة،ثـ األساليب اإلحصائية المستعممة  الدراسة، أدوات الدراسة،عينة  الدراسة،منيج  إلى:فتطرت فيو 
وتوصيات  وأخيرا الفصؿ الخامس فكاف لعرض ومناقشة نتائج الدراسة وبعدىا نختميا باستنتاج عاـ

الدراسة.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب                الجان
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 :  اإلشكالية -1 -1
 يبحث بذلؾ يكوف  -لذاتو تقديره وخبلؿ  -فرد فكؿ الشخصية، في ىاما بعدا الذات تقدير يعتبر        

 المحيطيف بو  خريفا صبالنسبة ألشخا ذاتو عف يبحث وكذلؾ كشخص ىو لو بالنسبة ذاتو قيمة عف 
 نشأت عبلقات وىي حولو بمف تربطو عبلقات ىناؾ الف بيـ، ويتأثر فييـ ثريؤ  فيو حياتو في والميميف

لممدرسة  التأثير دائرة لتنتقؿ أسرتو في الطفؿ تمقاىا التي األولىاالجتماعية  التنشئة عممية خبلؿ مف
 ـمفيو  بذلؾ مكونة الفرد في متفاوتة لدرجات تؤثر مترابطة سمسمة كميا فيي المجتمع،جماعة الرفاؽ في و 

 مف مجموعة بذلؾ مكونة عندىـ وقيمتو أىميتو تبييف وبالتالي وسطيـ، في وأىميتو اآلخريف عند الفرد
الرعاية  واالنتماء الحب في لحاجاتو ومشبعا ذاتو بتقدير يقـو خبلليا مف التي واالتجاىات المدركات
 .الذاتي والتقدير االجتماعي التقدير في لحاجاتو مشبعا وكذلؾ، واالنجاز

وتناوليا  معالجتيا يمكف فانو وبالتالي لمقياس قابمة أنيايفترض  سموكية ظاىرة يمثؿ الذات فتقدير      
 الذات فتقديرصفاتيا،  أو جوانبيا مف أي رفض أو قبوؿ يمكف أنو ذلؾ عمى ويترتب عممية بطريقة

 مف مقيـ كموضوع اتوذ يرىحيث  عالمو مركز لئلنساف ألنوالسيكولوجية  الخبرات أىـ مف بيا والشعور
 وبرغـ مختمؼ دور الى دور مف انتقؿ كمما نموذجية بصورة سموكو أنماط مف يغير واإلنسافاآلخريف، 

 .(43ص،  1988،  األشكؿ) ىو يدركيا كما شخصو عف ما يتكمـ عادة ريفك ال فانو ذلؾ
 أساليبمف  العديد يتضمف نونجد ا سيكولوجيا مفيوما باعتباره الذات تقدير مفيـو إلى نظرنا فإذا       
 بالنفس، إحساس الثقة مشاعر الذات، عمى االعتماد منيا متباينة بمتغيرات ارتباطو عف فضبل السموؾ

أف الصحة النفسية  أيضانجد  ىنا االجتماعي االتصاؿ فاعمية الجديدة ،  الخبرات تقبؿ بكفاءتو ،  المرء
 األزمات مواجية عمى القدرة مع فةالمختم النفسية الوظائؼ بيف التكامؿ أو التاـ التوافؽ مف باعتبارىا حالة

 ، كما اف ىناؾ  والكفاية بالسعادة اإليجابي اإلحساس اإلنساف ومع عمى عادة تطرأ التي العادية النفسية
  المختمفة النفسية الوظائؼ بيف التاـ التوافؽ :في تتمثؿ التي  السوي السموؾ تحدد أساسية مظاىر ثبلثة
 الصحة وأف والكفاية ، بالسعادة اإليجابي واإلحساس العادية ، النفسية األزمات مواجية عمى قدرةوالم

 مصالح مراعاة عند تتحقؽ والكفاية السعادة وأف واالجتماعية ، اإلنسانية المبادئ بالحسباف تأخذ النفسية
وطبقا  صحيح والعكس يةاالجتماع األىداؼ تحقيؽ تستوجب الفردية األىداؼ وأف المجتمع واآلخريف ،

كاف لديو  إذا المتمدرس أو، فالتمميذ النفسية  لمصحة مؤشرا يعتبر الذات تقدير مفيـو لتمؾ المتغيرات فاف
جيد مف اجؿ تحقيؽ نتائج  أيتدني في تقديره لذاتو نجد لديو نقص في ثقتو بنفسو كما نجده ال يبذؿ 
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 وأنيـغير محبوبيف مف طرؼ زمبلئيـ  أنفسيـيعتبروف مدرسية مرضية مثمما يحققيا زمبلئو في القسـ ، و 
( 2017مناؿ ) بيف زمبلئيـ ، ففي دراسة  أنفسيـال يستطيعوف فرض  ألنيـعناصر ثانوية في القسـ 

ضعيفة في  ـنتائجياسي كانت ر مف التبلميذ لوحظ لدييـ ضعؼ في التحصيؿ الد %26توصمت اف نسبة 
 بدرجة عبلقة انحصار بسبب يفيةتكي مشاكؿ يواجو سبراال التمميذ نجذ ما غالبا ومقياس تقدير الذات ، 

 بأنو شعورهو  عنيـ متخمؼ أنو عمى لنفسو نظرتو نتيجة والقمؽ براباالضط لشعوره ذلؾو  عمره بأبناء كبيرة
 إلى باإلضافة إخفاقو ءجرا مف بالفشؿ شعوره و قمقيا أساس ىو أنو و أسرتو معاناة خمؽ في السبب
، ىذا ما يؤثر سمبا عمى تقديرىـ لذاتيـ وعمى صحتيـ  سباالر  لمتمميذ المجتمع طرؼ مف بيةالسم النظرة

ث يغطوف فشميـ تحت ستار النفسية ، كما نجدىـ يفشموف دائما وخاصة تبلميذ الطور الثانوي حي
مختمفوف  نيـوأاىتماماتيـ كونيـ يشعروف بالدونية  آخروال ييتموف بدراستيـ مطمقا واف دراستيـ  ةالبلمباال

يشكوف في قدراتيـ وطموحاتيـ مما  ألنيـعف زمبلئيـ ال يستطيعوف تحقيؽ النجاح مثؿ ما حققو زمبلئو 
ينعكس سمبا عمى حالتيـ  النفسية وقد تخبو لدييـ رغبة في متابعة تحصيمو العممي وربما تنتابو رغبة في 

الى طريؽ االنحرافات السموكية و ال محاؿ يتجو  ألنوترؾ المدرسة مما يصبح خطرا عمى المجتمع 
بنتائجو  يتباىىنجد تحصيمو العممي جيد ونجده  مرتفعالجرائـ ، عمى عكس التمميذ الذي يكوف تقديره لذاتو 

 إليوتوصمت  حسب ما ، وذلؾ نجده تمميذ طموحف لديو مفيوـ الذات االيجابي و ويكو  أسرتوزمبلئو و  أماـ
مف التبلميذ الذيف تحصموا عمى نتائج دراسية  %74نسبة  أف إلى (  في شقيا الثاني2017دراسة مناؿ )

تكوف  األخيركوف ىذا  ،لدييـ تقدير الذات مرتفع أفمرتفعة تميزوا مف خبلؿ تطبيؽ مقياس كوبر سميث 
 عمى صحتيـ النفسية . ةايجابيمما تؤثر بصفة   أماميـالنجاح مفتوحة  أبواب

 يوالتصور الت والصورة مباشر بالفكرة بشكؿ ترتبط التي المفاىيـ ـأى مف الذات يعد تقدير فمفيـو       
المحيط  عبلقتو بالمجتمع خبللو مف يستمد اجتماعي نفسي مفيـو وىو )لذاتو( ، لنفسو يضعيما اإلنساف

كذلؾ المعاني والتصورات و  اآلخريف في اإلنساف نشاط يتركيا التي الصورة ومدى أفعالو نتاج خبلؿ مف
 االيجابي تترؾ أثرىا أف إما األعماؿ ىذه أف بحيث نفسو  الشخص عمى األفراد يطمقيا التي والمفاىيـ

 وبالتالي التوافؽ بعد يشعر وبالتالي باالستقباح يواجو أف وأما والرضا ،  بالنشوة فيشعر الجيد لدى الفرد
 . (45ص،  2001ىيف ، )أبك اآلخريفبالنبذ مف  يشعر
 لمفرد االنفعالي التكويف وعوامؿ العقمي التكويف عوامؿ بيف متسؽ تنظيـ لنفسيةا الصَّحةليذا تعد         

 واالجتماعي الشخصي وتوافقو االنفعالي عمى اتزانو الدالة الفرد استجابات تحديد في التنظيـ ىذا يسيـ إذ
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 أالبتكاري رالتفكي عمى والقدرة كالذكاء العوامؿ يتضمنو مف وما العقمي جانبو بيف الربطو  ذاتو وتحقيؽ
اجتماعية  عوامؿ مف الجانب يتضمنو ىذا وما نفسو لمفرد االنفعالي ، والجانبجية مِّف المعرفي والتحصيؿ

يستدعي ظيور  مما مف جية أخرى  واجتماعية شخصية قيـ مف بو يتمتع وما ميولو اتجاىاتو ،وانفعالية
 فالفرد، واالجتماعي وافقو الشخصيت درجة مف رفعالو  ذاتو ؽقيحت في سعي الفرد عمى تدؿ استجابات

يستدؿ عميو مف  ما خبلؿ مف وذلؾ سميمة نفسية صحةب يتصؼ الذي ىو الخصائص بيذه يتمتع الذي
 . (33ص،  2000)الخالدم ،  سموكو
كونيا  وىي مرحمة المراىقة أالالمرحمة الثانوية  يمروف بمرحمة حرجة  تبلميذ  أفمما الشؾ فيو        
 ييف الحياة مراحؿ باقي عف يميزىا ما المرحمة ليذه وأف اإلنساف حياة في اليامة احؿالمر  مف تعتبر

 لممراىؽ واالجتماعية العقمية والنواحي ،والوجدانية الجسمية النواحي في ريتغي يحدث فييا المرحمة التي
 مفيومو وعمى شخصيتو في عامة بصفة تؤثر الجوانب ىذه جميع مف تغيرات مف عميو يطرأ ماكؿ  لذلؾ
 مما وخبراتو مدركاتو تنظيـ في بدوره يؤثر الذي المفيـو وىذا خاصة ،وعمى صحتو النفسية وتقديرىا لذاتو
الكوادر العممية  إعدادمرحمة الثانوية ىي المرحمة التي نعمؿ عمى  أف، كما إثرىا عمى سموكو يحدد

  . (18ص ، 2011 ، الزراد ) تسيـ في التطور العممي لممجتمع التيالمتخصصة و 
لنجاحات في شتى ميادينو مف ا إليوتحقيؽ ما يصبو في  يعد تقدير الذات ميـ جدا لمتمميذو  ىذا       

مما  ،التي سيحققيا في مسيرة حياتو إلى، بداية مف النجاحات التي يحققيا في سنوات تعميمو الحياتية
كوف ىذه ، في التعميـ الثانوييدرس  صحتو النفسية خاصة التمميذ الذيو  سمبا عمى شخصيتوينعكس 

 أفوكوف  ف شخصية التمميذ وتقديره لذاتومرحمة المراىقة التي تعد مرحمة ميمة في تكويالمرحمة تتزامف و 
 .نساف بؿ مكتسب مف خبلؿ تجاربو ومواقفو في الحياةىذا األخير ليس فطري في اإل

 والمراىقات المراىقيف مف (524) مىع طبقت التي (1965) روزنبرج" دراسة أشارتوفي ىذا الصدد      
 كالقمؽ واالجتماعية النفسية المتغيرات مف والعديد الذات تقدير بيف عبلقة وجود بينت التي األمريكييف

   النفسي البناء عميو يقـو أف يجب الذي األساس الحجر الذات تقدير ويعتبر كماالفرد  تقبؿ ودرجة
 الدائـ سعيو ىو لممراىؽ األساسية ةاإلنمائي الميمات دىإح فأ عممنا إذا خصوصا المراىؽ لشخصية

 ليا العاـ وتقييمو لذاتو المراىؽ معرفة فييا تبدأ التي المرحمة وتحقيقيا، ألنيا وتقديرىا نفسو إليجاد
 لشخصاف ( سأكوف مف )( أنا مف حوؿ) متصاعد فيـ عممية إلى يشير الذي مر، األممح بشكؿ وتقديرىا

 في صعوبة يجد فانو ذاتو يقدر ال الذي أما ، نفسو مع بالراحة ويشعر اآلخريف قدري نفسو يقدر الذي
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 فترة فيي حساسة مرحمة ىي المراىقة أف عرفنا إذا خصوصا بالمراىقيف بالؾ فما ، اسالن مواجية
  النفسية منيا جوانبال جميع في فييا يحدث الذي يريلمتغ بالذات الشعور تنبيو وفترة الشديدة العواصؼ

 ويرعاه بيده يأخذ مف إلى ماسة حاجة في المرحمة ىذه في المراىؽ يصبحف لذاتيـ تقديرىـ عمى يؤثر مما
 رغبتو وتظير النواحي كافة في اتتطور  لو يحدث المراىقة مرحمة في الفرد فأ، كما  ويوجيو بو ييتـ ومف

 ذات تبقى والرعاية والحناف والتوجي إلى الحاجة أف إال ، السيطرة ورفض الذات وتأكيد االستقبلؿ في
 األـ أو األب عند إال الحقيقي بمعناىا يجدىا ال ووى ، عنيا ويبحث إلييا يمجأ  المراىؽ لدى كبرى أىمية

  .(95 ص ، 2008 ، دغريرم ) كبلىما أو
( في 2014شيرزاد ) إليوتوصمت  حسب ما منخفض الذات تقدير لديو يكوف الذي الفرد أما        
اإلنساف  عكس ،اانيزامي ويكوف وكبلمو أفكاره في متناقض ويصبح مقنعا دائما يكوف انو الدراستيا 

 عمىر قاد وغير كفاءتيـ وفي تيـاذ حوؿ معارفيـ في الثقة وعدـ الشؾ بكثرة يتميزوف العادي فيـ
 أف إلى فعيـيد وبالتالي أنفسيـ عف وشاذ أو منحرؼ مفيـو أيضا لدييـ ، كما يتكوفالقرار واتخاذ االختيار

ة الشخصي كاضطراب نفسية مشاكؿ مف يعانوف األفراد الذيف عند يظيرىذا وشاذة  منحرفة أساليب يسمكوا
 صعوبات كذلؾ ، وتظيرالمزمنة األمراض أصحابو  ،االجتماعي التوافؽ وسوء اضطراب االكتئابو 

ـ  عمى حياتي سمباث ينعكس حي أسرىـ أفراد التفاعمية وسوء التكيؼ مع المجتمع ومع العبلقات في واضحة
 بؿ تنعكس سمبا عمى صحتيـ النفسية.                              وتوافقيـ الشخصي و االجتماعي 

 ولذلؾ عاـ، بشكؿ النفسية وصحتو الشخص لدى الذات تقدير بيف عبلقة وجود فيو شؾ ال ومما       
ثانوي  األولىتبلميذ السنة  لدى النفسية والصحة الذات تقدير بيف العبلقة عمى لمتعرؼ ىذه الدراسة تأتي

 بينيما العبلقة إلى والتعرؼ النفسية، متغير الصحةو  الذات تقدير مف متغير كؿ   عمى الضوء إلقاء بيدؼ
 في يسيـ مما النفسية بالصحة شعورىـ ودرجة التبلميذ،الذات لدى  تقدير درجة التعرؼ إلى إلى إضافة

 التبلميذ.ىؤالء  لدى وقياسيا فاىيـالم ىذه عمى الضوء إلقاء
 - التالي:عمى النحو الحالية الى صياغة جممة مف االسئمة الدراسة  اشكالية يمكف تبيافومف ىنا      

  ثانوي؟ األولىلدى تبلميذ السنة  والصحة النفسيةبيف تقدير الذات  إرتباطيةىؿ توجد عبلقة -
تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي تعزى  د فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوىىؿ توج -

 ؟جنس اللمتغير 
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي تعزى لمتغير ت ىؿ -
 الشعبة؟

 تعزىالتي  سية عند تبلميذ السنة أولى ثانويفروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النف ىؿ توجد -
 ؟الجنستغير لم

 تعزىالتي  سية عند تبلميذ السنة أولى ثانويفروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النف توجد ىؿ  -
 الشعبة؟لمتغير 

 : فرضيات الدراسة عمى النحو التالي تمثمت  :الدراسة فرضيات -1-2
 لى ثانوي توجد عبلقة ارتباطية بيف تقدير الذات و الصحة النفسية لدى تبلميذ السنة األو -

لسنة أولى ثانوي تعزى لمتغير د فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات عند تبلميذ اتوج -
 .الجنس

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي تعزى لمتغير ت  -
 الشعبة.

 تعزىالتي  عند تبلميذ السنة أولى ثانويسية فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النف توجد -
 .الجنسلمتغير 

 تعزىالتي  سية عند تبلميذ السنة أولى ثانويفروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النف توجد  -
 الشعبة.لمتغير 

 معرفة : إلىتيدؼ دراستنا  أىداؼ الدراسة : -1-3
 ثانوي. األولىالسنة  بيف تقدير الذات والصحة النفسية لدى تبلميذدراسة عبلقة  -
 .التي تعزى لمتغير الجنس  تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي فروؽ معرفة -
 شعبة.التي تعزى لمتغير ال تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي فروؽ معرفة  -
 التي تعزى لمتغير الجنس. ثانويسية عند تبلميذ السنة أولى الصحة النف فروؽ معرفة -
 شعبةثانوي التي تعزى لمتغير السية عند تبلميذ السنة أولى الصحة النف فروؽ ةمعرف  -
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: نحف بصدد دراسة موضوع تقدير الذات وعبلقتو بالصحة النفسية لدى تبلميذ  أىمية الدراسة - 1-4
 أوكبيرة سواء مف الناحية النظرية  أىميةالسنة األولى ثانوي وال شؾ اف ىذا الموضوع ينطوي عمى 

 تطبيقية ال
 النظرية:األىمية  - أ

المؤشرات األساسية لمشخصية وبالتالي أي خمؿ في كبل  أىـالنفسية مف  والصحةيعد كؿ مف تقدير الذات  -
 السميـ.االثنيف قد يعوؽ الفرد عف التكيؼ النفسي 

يـ يدؿ فاالىتماـ بمرحمة المراىقة دالة حضارية ومؤشر م الدراسة:أىمية المرحمة العمرية التي تتناوليا  -
 ألبنائو.مجتمع واىتمامو بالتخطيط لمستقبؿ ناضج  أيعمى تقدـ 

المزيد  إلىالموضوعات النفسية التي تحتاج  كأحدتناولت الدراسة موضوع تقدير الذات والصحة النفسية  -
 الحالية.مف الدراسات والبحوث في الفترة 

 التطبيقية:األىمية  - ب
قدير الذات ومستوى الصحة النفسية لدى تبلميذ السنة نستطيع مف خبلؿ ىذه الدراسة معرفة مستوى ت -

  .ثانوي األولى
نحاوؿ مف خبلؿ دراستنا ىاتو معرفة مدى ارتباط تقدير الذات بالصحة النفسية لدى عينة الدراسة باعتباره  -

 الوصفية.العديد مف الدراسات  إلجراءمجاال مازاؿ خصبا 
  .ثانوي األولىلدى تبلميذ السنة  ة النفسيةوالصحتوفير كـ مف المعمومات حوؿ تقدير الذات  -
 اآلثارمف شانيا التخفيؼ مف حدة  والتوصيات التي اآلراءيكمف موضوع دراستنا في اقتراح بعض   -

 التكيؼ.المترتبة مف سوء 
 حدكد الدراسة : -1-5

 -الجزائر–   برج بوعريريج الرحماف بواليةيوب عبد اجريت ىذه الدراسة بثانوية بالمي :المكانيةالحدكد  -
 إلى 08/01/2020 الممتدة مف الفترة فيالميدانية  الدراسة إجراءات تطبيؽ تـ :الزمانيةالحدكد  -

30/01/2020) 
 والبالغ عددىـتتمثؿ الحدود البشرية في ىذه الدراسة عمى تبلميذ السنة االولى ثانوي  البشرية:الحدكد  -

 لجنسيف.اكبل  وادبي مفتمميذ وتمميذة جذع مشترؾ عممي  140
 



ة ػػػػػػػػػػػػيمي لمدراسػاىػػمفػلاار ػػػػػػػػػػاإلط  
  

 

األكؿالفصؿ   

10 

 ة:الدراسلمتغيرات  اإلجرائيةالتعاريؼ -1-6
 ومف ،دراسة كؿ في واألساسية األولى الخطوة ويعد وتحميميا لمدراسة الدخوؿ مفاتيح المفاىيـ تعتبر      

 مف اعتبرت والتي الموضوع تخدـ التي األساسية المفاىيـ تحديد إلى ه الدراسةىذ في عمدنا المنطمؽ ىذا
 :وىي لبحثا متغيرات أىـ
وىو ما يتحصؿ عميو المفحوص مف درجات عمى مقياس كوبر سميث لقياس تقدير  :الذات تقدير-أ  

 الذات.
 مقياس بنود ىمعو إجابت في ميذمالت ميياع يتحصؿ التي الدرجات مجموع يى: النفسية الصحة-ب

 .الحالية سةراالد في المستعمؿ النفسية الصحة
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 السابقة:ت الدراسا-1-7
تبقى الجيود السابقة لمعمماء و الباحثيف في دراسة الظواىر النفسية ليا مكانتيا العممية ميما تباينت       

درب ىذه ينير  شعاعاإفيي تمثؿ لمباحث  إليياالنتائج التي توصمت ومناىجيا و  وأىدافيا أىميتيافي 
د بمثابة نقطة انطبلؽ مف نتائج تع إليومت والتزود بما توص اآلخروفمف حيث انتيى  فالبدءالدراسة، 

ىذه  أدبياتي ف، ومف ىذا المنطمؽ راجعت الباحثة وتقصت بالبحث العمـ والمعرفة آفاؽ الباحث إلى
، خاصة الدراسات الكتب والبحوث والمجبلت العممية أمياتالدراسات السابقة في الدراسة لمحصوؿ عمى 

مجموعة مف الدراسات ، وقد وجدت الباحثة الذات والصحة النفسيةدراسة العبلقة بيف تقدير التي اىتمت ب
 تـ عرضيا كالتالي : ألىميتياالبعض منيا غير مباشرة ولكف المباشرة ، و 

 دراسات خاصة بمتغير تقدير الذات : -أ
 النفسي كاألمف الكالدية بالتنشئة عالقة في الذات تقديرات " : بعنكاف: ) 1989افي ، كف ( دراسة -1

 " الذات فاعمية ةكدراس
 فاعمية ودراسة النفسي واألمف الوالدية بالتنشئة عبلقة في الذات تقديرات عمى التعرؼ :إلى الدراسة ىدفت
 عربية جنسيات مف وغيرىف القطريات، الثانوية المرحمة طالبات (153) فم الدراسة عينة وتكونت الذات
 .أخرى

 الباحث إعداد مف األبناء يدركيا كما الوالدية التنشئة سمقايي بعض :الدراسة في الباحث واستخدـ       
 .ككبر سميث وضع مف الذات تقدير ومقياس ،ماسمك أبراىاـ وضع مف النفسي األمف ومقياس
 مف كبل أوضحت حيث كبير، حد إلى الدراسة فروض صحة :عف الدراسة نتائج أسفرت وقد       

 الوالدية التنشئة متغيرات بيف فروؽ وجود عدـ التبايف وتحميؿ " ت " قيمة ومقياس االرتباط معامبلت
 التنشئة متغيرات بيف ثـ أخرى، ناحية مف الذات وتقدير النفسي األمف بيف ثـ، ناحية مف النفسي واألمف
 عميو قامت التي النظري التصور مصداقية النتائج أوضحت كما، أخرى ناحية مف الذات وتقدير الوالدية
 .الدراسة
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 كالتأثير الذات، تقدير بيف التفاعؿ سيككلكجية"  :بعنكاف (  2000)نكر اليدل ،  ةدراس  - 2
  " السجائر تدخيف المراىقيف بدء لدل االجتماعي

االجتماعي لدى  والتأثير الذات، تقدير بيف التفاعؿ سيكولوجية عمى الضوء إلقاء إلى الدراسة ىدفت       
 سنة واستخدـ 18-16بيف أعمارىـ وحراتت (328) الدراسة عينة وبمغت ،التدخيف ببدء وعبلقتو المراىقيف،

 لممراىقيف الذات تقدير ومقياس الباحث،د إعدا مف التدخيف نحو االتجاه مقياس ): التالية األدوات الباحث
 :عمى الدراسة نتائج أسفرت حيث (،الباحث إعداد مف االجتماعي التأثير ومقياس الباحث، إعداد مف
 الذات تقدير ذوي لصالح والمنخفض المرتفع، الذات تقدير ذوي الطبلب بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود -

 .المنخفض
 القابمية وذوي االجتماعي، لمتأثير المرتفعة القابمية ذوي الطبلب بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود -

 .المرتفعة القابمية مجموعو لصالح المنخفضة
 التأثير زاد حيث لمتدخيف واالتجاه االجتماعي، التأثير عف البحث دأفرا بيف موجب ارتباط وجود -

 .لمتدخيف الفرد اتجاه زاد االجتماعي
اسة ر بعنكاف تقدير الذات لممراىؽ ك مشكالتو كحاجاتو االرشادية د( :  2007 ، زبيدة ) دراسة -3

   مقارنة في ضكء متغير الجنس.
 دييـل الذات تقدير عبلقة ومعرفة ىقيفراالم بلتمشك عمى التعرؼ إلى سةراالد ىذه وىدفت    

 .اإلرشادية والحاجات الذات تقدير بيف عبلقة ىناؾ كانت إذا عما الكشؼ إلى باإلضافة بالمشكبلت
 باإلضافة اإلرشادية الحاجات استبياف الباحثة واستخدمت وتمميذة تمميذ (200) مف العينة وتكونت      

 يمي: عما سةالدرا نتائج وأسفرت سميث، كوبر ومقياس ةالنفسي المشكبلت استبياف إلى
 .الدراسة تمتغيرا وفؽ اإلرشادية والحاجات بالمشكبلت راىقيفلمم الذات تقدير بيف عبلقة وجود  -
متغيرات الدراسة وفقا لمتغير  في المتوسط الذات تقدير وذوي المتدني الذات تقدير ذوي بيف فروؽ وجود -

 الجنس.
 دراسيا. المتفكقيف كغير المتفكقيف الطمبة لدل الذات تقدير"بعنكاف (:1993، ريؿجب ) دراسة-4 

 وأيضا دراسيا المتفوقيف وغير المتفوقيف لدى الذات تقدير في الفروؽ عمى تعرؼ دراسةال ىدفت      
 (600) مف دراسةال عينة تكونت ،الثانوية المرحمة في واإلناث الذكور بيف الذات تقدير في الفروؽ تعرؼ
 وبالتساوي المتدني التحصيؿ ذوي مف اآلخر والنصؼ المرتفع التحصيؿ ذوي مف نصفيـ وطالبة طالب
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 الباحث طبؽ اإلحصائية معالجتو وفى نفسو، لمباحث الذات تقدير مقياس الباحث استخدـ وقد إاناثو  ار كو ذ
  :النتائج أظيرت حيث ،الحسابي والمتوسط الثنائي، التبايف تحميؿ

 25.متفوقيف والغير المتفوقيف الطمبة بيف الذات تقدير في وؽفر  وجود -
 .الجنس لمتغير يعزى الذات لتقدير الكمية الدرجة في فروؽ وجود عدـ -

 طمبة لدل الذات كتقدير سيراالد لالنجاز الدافعية بيف العالقة (: بعنواف1998، الحميضات )رسةدا-5
   العربية السعكدية بالمممكة ثانكم الثاني الصؼ
 ثانوي الثاني الصؼ طمبة لدى الذات وتقدير سيراالد لبلنجاز الدافعية بيف العبلقة كشؼ إلى تيدؼ     

 (150) ياألدب بالقسـ طالبة (150) منيـ طالبة (300) مف العينة وتكونت السعودية العربية بالمممكة
 مف الدراسي االنجاز فعدا مقياس استخدـ حيثسنة  18-16مف أعمارىـ راوحتوت العممي بالقسـ طالبة

 يتش ىيممر األصؿ في أعده الذي الذات تقدير واختبار 1996) ،الحامد معجب )محمداد إعد
 :انو عمى النتائج وأسفرت (1970)وآخروف

 مف دافعية أكثر العممي القسـ طالبات واف الذات، وتقدير إلنجاز الدافعية بيف دالة موجبة عبلقة توجد  -
 .الذات تقدير في واألدبي العممي التخصص طمبة بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد وال األدبي، القسـ طالبات

 الدراسي كالتحصيؿ الذات تقدير بيف البيئية العالقة نمذجة"( :تحت عنواف 2004، محمكد ) سةراد -6
 راوحتت   وتمميذة تمميذ (48) مف عينة عمى الدراسة أجريت وقد ،"السعكدم المجتمع مف لممراىقيف 
 تقدير أبعاد ومقياس الذات تقدير مقياس منيا مقاييس عدة استخداـ وتـ ( ،سنة16-15)بيف عمارىـأ

 نتائج أسفرت حيث ،الدراسي والتكيؼ  االجتماعي، والتقدير  تيـ،الذمراىقيف لم الذات تقدير وىي الذات
 :يمي عما دراسةال

 راسيالد التحصيؿ نتائج مف كؿ تساىـ_ .الذات تقدير درجات في واإلناث الذكور بيف فروؽ وجود عدـ -
 ت.الذا تقدير عمى التأثير في األصدقاء  فيو بما االجتماعي واالتجاه

 مع كالعالقات الكالدية، باالتجاىات كعالقتو لذاتو، المراىؽ تقدير ف: بعنوا( 1993، شككت )دراسة -7
 .األقراف

 مرتفع، : ىي الذات لتقدير مستويات ثبلثة تمثؿ مجموعات ثبلث بيف الفروؽ دراسة : إلى ىدفت        
 .األقراف مع والعبلقات ، األبناء يدركيا كما ، الوالدية االتجاىات في وذلؾ منخفض، متوسط،
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 العاـ الثانوي الثاني الصؼ طبلب مف (388بيف )ف م اختيروا طالباً  ( 150) مف الدراسة عينة وتكونت
 .العربية مصر بجميورية اإلسماعيمية بمدينة

 الوالدية االتجاىات ومقياس ، المراىقيف لدى الذات تقدير مقياس : الدراسة في الباحث استخدـ كما       
    واختبار ، الباحث إعداد مف وجميعيا الطبلب بيف االجتماعية العبلقات ومقياس ، األبناء يدركيا كما
 . لؤلسرة االقتصادي االجتماعي المستوى واستمارة لمذكاء (توني) 

 إدراؾ في الثبلثة المجموعات بيف إحصائياً  دالة فروؽ توجد أنو : عف الدراسة نتائج أسفرت وقد      
 ذو فالمراىقوف، االتكاؿ مقابؿ واالستقبلؿ التسمطية، مقابؿ بالديمقراطية تتسـ التي اآلباء اتجاىات
 .والديمقراطية ستقبلؿباال تتسـ بأنيا اآلباء اتجاىات أدركوا الذات تقدير مف المرتفع المستوى

 الصحة النفسية :تناكلت متغير دراسات -ب
 الضاغطة األحداث بيف كسيط كمتغير االجتماعية المساندة دكر عمى عنكانيا" (2009 دياب، ) دراسة  -1

 .الفمسطينييف قيفىلممرا كالصحة النفسية
 الضاغطة األحداث بيف طوسي كمتغير االجتماعية المساندة دور عمى التعرؼ إلى ىدفت والتي        

 الثانوية المرحمة طبلب مف طالب ( 550 ) ةالدراس عينة وبمغت الفمسطينييف، قيفىلممرا النفسية والصحة
 المساندة ومقياس (1992( والشخص القريطي إعداد مف النفسية الصحة مقياس الباحث واستخدـ

 منيا متعددة إحصائية أساليب تخداـاس وتـ الباحث، تقنيف مف الضاغطة األحداث ومقياس االجتماعية
 عكسية عبلقة وجود النتائج أىـ مف وكانت)ت( واختبار بيرسوف ارتباط ومعامؿ األحاديالتبايف  تحميؿ

 بيف إحصائيا دالة قوية عكسية وعبلقة ،ةاالجتماعي والمساندة الضاغطة األحداث بيف إحصائيا دالة
 متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ ووجود ، قيفالمراى لدى النفسية والصحة الضاغطة األحداث

 النفسية لمصحة بالنسبة الضاغطة األحداث مرتفعي ومتوسطات الضاغطة األحداث منخفضي درجات
 . الضاغطة األحداث منخفضي لصالح الفروؽ وكانت المراىقيف لدى

 األسرية المتغيرات مف كعدد النفسية الصحة بيف العالقةتحت عنكاف "·(1994 ، إبراىيـ : ) دراسة -2
 .كالجامعية الثانكية المرحمة في الجنسيف مف الشباب لدل النفسي اإلرشاد كدكر

النفسي  اإلرشاد ودور األسرية المتغيرات مف وعدد النفسية الصحة بيف العبلقة تحديد إلى ىدفت      
 مقياس الباحثة استخدمت فقد اليدؼ ىذا ولتحقيؽ والجامعية الثانوية المرحمة في الجنسيف مف الشباب لدى

 مف التحقؽ بعد وذلؾ ( 1991 ) إبراىيـ وفيوليت زىراف حامد أعده الذي لمشباب النفسية الصحة
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 التوافؽ ومقياس ، الصدؽ مقياس ) :اآلتية الفرعية المقاييس عمى المقياس ىذا ويشتمؿ صبلحيتو
 الصحة ومقياس الطمأنينة، مقياسو  النفسي، اليدوء ومقياس الجسمية، الصحة ومقياس االجتماعي،

 ومقياس التفاؤؿ، ومقياس التقبؿ، ومقياس باالنتماء، الشعور ومقياس االجتماعية، ومقياس مية،سج النفس
 ومقياس المعياري، السموؾ ومقياس الذات، تحقيؽ ومقياس بالثقة، الشعور ومقياس االنفعالي، االتزاف
 قاـ الذي األسرية العبلقات مقياس الباحثة استخدمت لؾوكذ( الذاتي الضبط ومقياس باألمف، الشعور
 طبيعة) : اآلتية األبعاد عمى يشتمؿ والذي (1980) الفقي وحامد الرحيـ عبد فتحي وتعريبو بإعداده

 فيما والضبط التنظيـ ودرجة ، ألفرادىا األسرة جو ينتجو الذي الشخصي النمو ومدى ، األسرية العبلقات
 المدارس طبلب مف وطالبة طالب (400) الدراسة عينة بمغت وقد (أنشطتياو  األسرة بشئوف يتصؿ

  جنس كؿ مف 200 مجموعتيف إلي العينة قسمت وقد سنة 24-16 أعمارىـ تتراوح والجامعات الثانوية
 :التالية النتائج إلى الباحثة وتوصمت

 .األسرية العبلقات ومتغيرات النفسية الصحة مف كؿ بيف إحصائياً  دالة إيجابية عبلقة يوجد -
 .اإلناث لدى النفسية الصحة مف أكبر بقدر الذكور الطبلب يتمتع -
 .الطالبات لصالح وذلؾ األسرية العبلقات في والطالبات الطبلب بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
 لمستوىا حيث مف األدنى والرباعي األعمى الرباعي ذوي الطبلب بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -

 لصالح وذلؾ المرجعي اإلطار ، الذات تحقيؽ ، االجتماعية ، القمؽ : مف كؿ في االقتصادي االجتماعي
 .األعمى الرباعي طبلب

 المستوى حيث مف األدنى والرباعي األعمى الرباعي ذوي الطبلب بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
 .األدنى الرباعي طبلب لصالح وذلؾ األسرية العبلقات أبعاد في االقتصادي االجتماعي

 في بالعنؼ المتأثريف األطفاؿ لدل النفسية الصحة :ةالدراس عنكاف(1992،الييف  أبك )دراسة -3
 .غزة قطاع

 عينة وتكونت ،غزةع قطا في بالعنؼ المتأثريف األطفاؿ لدى النفسية الصحة دراسة إلى الدراسة ىدفت   
( طفبل 53) منيـ الذكور عدد وكاف سنة( 15-8) بيف ما رىـأعما تتراوح طفبل (86) مف الدراسة
 تـ وقد، اإلسرائيمي العنؼ نتيجة االنتفاضة أحداث مف المتضرريف األطفاؿ مف وىـ طفمة (34)واإلناث
 لؤلطفاؿ والسموكية النفسية المشكبلت واختبار والقمؽ، الخوؼ ومقياس الذات، لتقدير مقياس استخداـ

 مشاىدة وقع أف الدراسة نتائج أظيرت وقد ،الطفؿ ليا يتعرض أف ممكف التي بةالصع لممواقؼ وقائمة
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 كما الحدث، بيذا أنفسيـ مروا لو مما عمييـ صعوبة وأكثر اشد ىو الصعبة والمواقؼ لؤلحداث األطفاؿ
 والسموكية النفسية المشكبلت أعراض لدييـ ظير الدراسة عينة مف %50 يقارب ما أف النتائج وبينت

 .والقمؽ الشديد الخوؼ مف يعانوف منيـ % 13 ونسبة البسيط، والقمؽ الخوؼ مف يعانوف كانوا %45و
 لدل السميمة النفسية بالصحة العالقة ذات النفسية العكامؿ "عنوانو  :(1980،إسماعيؿ )دراسة-4

 "الجامعة طالب
 لدى السميمة النفسية الصحةب العبلقة ذات النفسية العوامؿ بعض عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت    

 :  وىي بحثية أدوات 10 لذلؾ الباحث استخدـ وقد الجامعة، طبلب
 .باألمف اإلحساس مقياس-3 . بالحرية اإلحساس مقياس -2 .النفسية الصحة مقياس -1
 . خيري السيد إعداد العالي الذكاء اختبار-5 .الباحث إعداد مف وجميعيا العطاء إرادة مقياس -4
 .الغفار عبد السبلـ عبد إعداد وىما المترتبات اختبار-7 .االستعماالت اراختب -6
 إعداد بالذات االستبصار مقياس-9 .سبلمة العزيز عبد أحمد إعداد االنفعالية الطمأنينة مقياس -8

 إبراىيـ و الغفار عبد السبلـ عبد إعداد االقتصادي االجتماعي الوضع تقدير دليؿ - 10 .قشقوش إبراىيـ
 شمس عيف بجامعتي التربية كمية طبلب مف طالب( 500) مف الدراسة ىذه عينة وتكونت .قوشقش

 االقتصادي – االجتماعي لممتغير المحتمؿ التأثير روعي وقد العممية األقساـ إلى ينتموف ممف والمنوفية
 ىذا تأثير عزؿ إلى الباحث لجأ فقد ولذلؾ المستخدمة، والمقاييس االختبارات في الطبلب أداء عمى

 :التالية النتائج إلى الباحث توصؿ وقد األولى المرتبة مف الجزئي االرتباط معامؿ باستخداـ المتغير
 ( واألصالة الفكرية، والطبلقة التمقائية، والمرونة ،الذكاء) مف كؿ بيف إحصائياً  دالة عبلقة وجود عدـ -

 .السميمة النفسية والصحة
 الخبرة عمى واالنفتاح الذاتي، واالستقبلؿ اإلرادة، حرية) مف كؿ فبي إحصائياً  دالة عبلقة وجود -

 .السميمة النفسية والصحة(  بالمسئولية اإلحساس
 النتائج أظيرت بينما السميمة النفسية والصحة االنفعالية الطمأنينة بيف إحصائياً  دالة عبلقة وجود عدـ -
 والكفاءة العائمي، واالستقرار االقتصادي، ألمفبا اإلحساس) مف كؿ بيف إحصائياً  دالة عبلقة وجود عف

 .السميمة النفسية والصحة( االجتماعية
 .السميمة النفسية والصحة العطاء إرادة بيف إحصائياً  دالة عبلقة وجود -
 .السميمة النفسية والصحة بالذات االستبصار بيف إحصائياً  دالة عبلقة وجود -
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 األفكار تغيير في النفسية كالصحة التكيؼ في مساؽ يستدر  أثر"عنكانيا ( :1991،فرح)دراسة-5
 "الجامعييف الطمبة لدل الالعقالنية

 األفكار تغيير في النفسية والصحة التكيؼ في مساؽ تدريس أثر عمى التعرؼ إلى ىدفت       
 انيلريحر ااختبا باستخداـ البيانات جمع تـ اليدؼ ىذا ولتحقيؽ الجامعييف الطمبة لدى البلعقبلنية

 أو مجاالً  رعش ثبلثة تغطي فقرة، وخمسيف اثنتيف مف يتكوف وىو وبعديي قبم كاختبار لؤلفكار  (1985)
 مف والمكونة وطالبة طالباً  (126) قواميا التي الدراسة عينة عمى بتطبيقو وذلؾ عقبلني غير بعداً 

 التربية قسـ في النفسية حةوالص التكيؼ مساؽ في المسجميف الطمبة شممت و تجريبية : األولي مجموعتيف
 القياس في مقدمة مساؽ في المسجميف الطمبة مف عينة شممت و ضابطة والثانية اليرموؾ، بجامعة
 (T) اختبارANOVA ) ) باستخداـ الباحثاف قاـ الدراسة فرضيات واختبار التربية قسـ في والتقويـ
 : كالتالي فيي احثافالب إلييا توصؿ التي النتائج وأما األحادي التبايف وتحميؿ

 لدى البلعقبلنية األفكار تقميؿ في النفسية والصحة التكيؼ مساؽ لتدريس إحصائية داللة ذا أثراً  يوجد -1
 .الجامعة طمبة

 .البلعقبلنية األفكار في الطالب لجنس إحصائياً  داؿ أثر يوجد ال -2
 عمى النفسية والصحة التكيؼ اؽمس ودراسة الطالب جنس بيف لمتفاعؿ إحصائياً  داؿ أثر يظير لـ -3

 . كامبلً  االختبار
 لدل الميني كالرضا النفسية الصحة جكانب بعض بيف العالقة عنكانيا ":(1995،زىراف )دراسة-6

 كطالبات طالب مف بأقرانيـ كمقارنتيـ التربية بكميات االبتدائي التعميـ شعبة كخريجات كخريجي طالب
 .التربية بكميات ـالعا التعميـ شعب كخريجات كخريجي
 طبلب لدى الميني والرضا النفسية الصحة جوانب بعض بيف العبلقة عمى التعرؼ إلى ىدفت       

 وخريجي وطالبات طبلب مف بأقرانيـ ومقارنتيـ التربية بكميات االبتدائي التعميـ شعبة وخريجات وخريجي
 وىي مقاييس ثبلثة الدراسة استخدمت دؼالي ىذا ولتحقيؽ التربية، بكميات العاـ التعميـ شعب وخريجات

 ىذا ويشتمؿ ، (1991) إبراىيـ وفيوليت زىراف، حامد إعداد مف لمشباب النفسية الصحة مقياس - أوالً 
 ومقياس ، االجتماعي التوافؽ ومقياس ، الصدؽ مقياس" ىي فرعياً  مقياساً  عشر خمسة عمى المقياس
 ومقياس ، جسميةس النف الصحة ومقياس الطمأنينة، مقياسو  النفسي، اليدوء مقياس و ، الجسيمة الصحة
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 الشعور ومقياس ، المعياري السموؾ ومقياس  ، التقبؿ ،ومقياس باالنتماء الشعور ومقياس االجتماعية،
 ي.الذات الضبط ومقياس ، باألمف

 بالكس ية:التال األبعاد عمى ويشتمؿ الباحث إعداد مف وىو :  لممعمـ الميني الرضا مقياس - ثانياً 
 ، الوظيفي واألداء ، الذات وتحقيؽ ، الميني باالنتماء والشعور ، االجتماعية المكانة وتحقيؽ يالماد

 .والطموح ، واإلنجاز ، المدرسي والمناخ
 (1995)الشخص العزيز عبد إعداد مف وىو : " لؤلسرة ياالقتصادو  ياالجتماع المستوى مقياس -ثالثاً 

 الشير في الفرد دخؿ ومتوسط ، التعميـ ومستوى ، المينة أو الوظيفة :وىي أبعاد ثبلثة عمى يشتمؿ الذي 
 التعميـ شعبة وخريجات وخريجي وطالبات طبلب مف( 718) قواميا عينة عمى المقاييس ىذه طبقت

   : التالية النتائج إلى الباحث وخمص، التربية بكميات العاـ التعميـ وشعب االبتدائي،
 النفسية الصحة مقياس عمى الكمية العينة أفراد درجات بيف إحصائياً  ودالة موجبة باطيوارت عبلقة توجد* 

 .العاـ الميني والرضا لمشباب
 ومتوسطات االبتدائي العميـ شعبة وطالبات طبلب درجات متوسطات بيف إحصائياً  دالة فروؽ توجد* 

 لمشباب النفسية الصحة مقياس عمى بيةالتر  بكميات العاـ التعمـ شعب وطالبات طبلب مف أقرنائيـ درجات
 . االبتدائي التعميـ شعبة وطالبات طبلب لصالح

 دراسات خاصة بمتغير تقدير الذات ك الصحة النفسية :-ت
 طمبة لدل النفسية بالصحة كعالقتو الذات تقدير تحت عنكاف " عمى (2014دراسة : )المصرم ، -1

 العمر )الجنس، المتغيرات مف بعدد كعالقة ذلؾ ةالمفتكح القدس جامعة في االجتماعية الخدمة
 .الدراسي( المستكل

 االجتماعية الخدمة طمبة لدى النفسية بالصحة وعبلقتو الذات تقدير عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت     
 وطبقت ،(الدراسي المستوى العمر الجنس،) المتغيرات مف بعدد ذلؾ وعبلقة المفتوحة القدس جامعة في

 طالبة ( 48 ) و طالًبا(  (32منيـ وطالبة، طالًبا (80) مف مكونة بسيطة عشوائية عينة عمى الدراسة
 االجتماعية الخدمة طمبة لدى النفسية بالصحة وعبلقتو الذات تقدير مستوى لقياس استبانو عمييـ وزعت

 .المفتوحة القدسة جامع في
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 البيانات تحميؿ وتـ وطبيعتيا، الدراسة ألىداؼ لمناسبتو التحميمي الوصفي المنيج الباحث واستخدـ      
 الرـز برنامج ـباستخدا :أىميا عديدة نتائج إلى الدراسة وتوصمت عميو الحصوؿ تـ التي

 .االجتماعية لمعمـو   (spss)اإلحصائية
 الخدمة طمبة لدى النفسية بالصحة وعبلقتو الذات تقدير درجة أف الدراسة نتائج أظيرتكما       
     الدرجة ليذه الحسابي المتوسط بمغ حيث عالية، كانت بدرجة المفتوحة القدس جامعة في اعيةاالجتم

 .الدراسة لمقياس الكمية الدرجة عمى ( (3.594
 القدس جامعة في االجتماعية الخدمة طمبة لدى الذات تقدير درجة أف الدراسة نتائج أظيرت       

 الكمية الدرجة عمى (3.621) الدرجة ليذه الحسابي متوسطبمغ ال حيث عالية، بدرجة كانت المفتوحة
 .الدراسة لمقياس
 القدس جامعة في االجتماعية الخدمة طمبة لدى النفسية الصحة درجة أف الدراسة نتائج أظيرت      

 الكمية الدرجة عمى (3.567) الدرجة ليذه الحسابي المتوسط بمغ حيث عالية، بدرجة كانت المفتوحة
 .دراسةال لمقياس

 مستوى في 0.05)) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ الدراسة نتائج أظيرت     
 المستوى ،الجنس) لمتغير تعزى المفتوحة القدس جامعة في االجتماعية الخدمة طمبة لدى الذات تقدير

 .الدراسة نتائج أظيرت (الدراسي
 طمبة لدى الذات تقدير مستوى في (0.05) الداللة وىمست عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -

 .العمر لمتغير تعزى المفتوحة القدس جامعة في االجتماعية الخدمة
 لدى النفسية الصحة مستوى في (0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ - 

 (.الدراسي المستوى العمر، لجنس،ا) لمتغير تعزى المفتوحة القدس جامعة في االجتماعية الخدمة طمبة
 أطفاؿ(: بعنكاف " العالقة بيف الصحة النفسية ك تقدير الذات لدل 2019دراسة )العبيدم ، -2

الشوارع  أطفاؿتقدير الذات لدى ة بيف الصحة النفسية و الكشؼ عف العبلق إلىتيدؼ الدراسة   " ،الشكارع
مقياس الصحة  –تـ تطبيؽ مقياسا البحث  ( طفبل وطفمة ، حيث50عينة البحث مف ) تألفتحيث 

 يرتظوأفي الدراسة  أالرتباطي، تـ استخداـ المنيج ير الذات وىما مف )إعداد الباحثة(النفسية ومقياس تقد
النتائج  البحث بوجود مستوى منخفض في الصحة النفسية وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لتقدير الذات فضبل عف 

 إحصائيا بيف الصحة النفسية وتقدير الذات . وجود عبلقة ارتباطيو موجبة دالة
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(:عنكانيا " مستكل صكرة الذات ك الصحة النفسية كعالقة صكرة 2009دراسة )عباس ، محمكد ، -3
 . الذات بالصحة النفسية لدل طمبة كمية التربية بجامعة المكصؿ

صورة الذات بالصحة  الصحة النفسية وعبلقةث التعرؼ عمى مستوى صورة الذات و استيدؼ البح        
كما استخدـ  ( طالبا وطالبة510ت العينة عمى )النفسية لدى طمبة كمية التربية بجامعة الموصؿ كما شمم

والثبات تحقؽ مف الصدؽ االخر لقياس الصحة النفسية وقد تـ الصرة الذات و  أحدىماياسيف جاىزيف مق
 إحصائية،معامؿ ارتباط برسوف كوسائؿ ئي و ميؿ التبايف واالختبار التاكما تـ استخداـ تح ،األداتيف

  النتائج:وأظيرت 
كما اظيرت  جيدة،فضبل عف تمتعيـ بالصحة النفسية  ايجابية،الطمبة يمتمكوف صورة الذات  إف        

 .والصحة النفسيةعبلقة دالة بيف صورة الذات 
 تحسيف في سمككي ليانفعا عقالني إرشادم برنامج فاعمية " بعنكاف( :  2009عمي ،  (ةدراس-4

 ." الطالب مف عينة لدل الذات تقدير
ة لمقمؽ السمبي واألعراض عقبلنية، الغير معتقداتيـ بيف الصمة الطمبة تعميـ إلى البرنامج ىدؼ      
 المشاركيف تعميـ المنطقية العقبلنية وغير،العقبلنية المعتقدات بيف والتمييز، االنسحابية والسموكيات والتوتر
 إليو يستند الذي اإلرشادي المنيج برنامجو في الباحث استخدـ وقد التفكير، في الصحيحة العممية الطرؽ

 مجموعو البرنامج عينة وبمغت السموكي، االنفعالي يالعقبلن لئلرشاد  "اكليس ،ألبرت " نظرية ىو البرنامج
 التي األفراد مف مجموعو رنامجالب عينة وبمغت ، السموكي االنفعالي بيف أعمارىـ تتراوح التي األفراد مف

  : إلى البرنامج نتائج أسفرت وقد شير، لمدة جمسو 12 عدد وعمى  ، عاـ 21-18 بيف أعمارىـ تتراوح
 الذات تقدير في والضابطة التجريبية، المجموعة أفراد رتب متوسط بيف إحصائية دالة فروؽ وجود -

 .التجريبية المجموعة لصالح
 البعدي و القبمي القياسيف في التجريبية المجموعة أفراد رتب متوسطات بيف ئياً إحصا دالة فروؽ وجود -

 بعد األفراد ليؤالء جذري تغيير وجود عمى يدؿ وىذا البعدي، القياس لصالح الذات تقدير مقياس عمى
 .البرنامج تطبيؽ

 التعميؽ عمى ىذه الدراسات :
 وجدت النفسية والصحةتقدير الذات ل الحالية لدراسةا بمتغيرات العبلقة ذات الدراسات عرض بعد         

اف ىذه الدراسات اختمفت مف حيث العينة نجد منيا مف اقتصر عمى الطمبة الجامعييف مثؿ  الباحثة
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، زىراف) دراسة  (1991 ،فرح)دراسة ( ،1980، إسماعيؿ )، دراسة(2009،  عمي)ةدراس :دراسات
منيا مف تناوؿ المرحمة الثانوية  مثؿ  ( ك2009مكد، (، )عباس مح2014، المصرم) دراسة  (1995
 إبراىيـ،) دراسة( 1993، جبريؿ)دراسة، (1998، الحميضات) دارسة  ،) 1989، يكفاف (دراسة

)نكر اليدل،  دراسة ، ومنيا مف كانت عمى المراىقيف مثؿ(1992، الييف أبك) دراسة ،(1994
 أف( كما  1993، شككت) دراسة (2004، حمكدم)دراسة ، (2007 ،ةزبيد امزياف) ، دراسة(2000

متغير الصحة النفسية تختمؼ بيف  وأيضاكاف متغير تقدير الذات  ىذه الدراسات  تنوعت متغيراتيا منيا ما
فيما يخص حجـ العينة فقد  أما، أخرىكانت فييا متغيرات مستقمة مرتبطة بمتغيرات  أخرىمتغيرات تابعة و 

دراسة  ( ،1995،  زىراف)دراسة( 2009، )محمكدمثؿ  يف العينة الكبيرةب أخرى إلىاختمفت مف دراسة 
(، 1993 ،شككت)دراسة ( 1998 ،الحميضات) دارسة (،2009 دراسة )دياب، ،( 1994 إبراىيـ،)

العينة المتوسطة  مثؿ و   (1989كفافي،  (دراسة( 1993، جبريؿ)دراسة (،1980، إسماعيؿ)دراسة
 وأخرى(  1992، ابك الييف)  دراسة ،(2014، )المصرم دراسة،  (2019، دراسة )العبيدمدراسة 

 أىـ ، ولعؿ  الرتباطياتناولت المنيج  معظميالكف ( 2004،محمكد )  دراسةعينتيا صغيرة مثؿ 
الدراسات التي تناولت متغيري تقدير  قمة أو ندرة ىو -عمميا  حسب الباحثة واجيت التي الصعوبات

                  قميمة جدا نجد فقط  فيي  فئة  تبلميذ المرحمة الثانويةلدى الذات والصحة النفسية 
عمي،  (ةدراسك  (2009محمكد،  دراسة )عباس (2019دراسة )العبيدم، (2014، المصرم) دراسة

2009).
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 تمييد:
ـ حيث شاع استخدامو في كتب عم اإلنساف،بشخصية  المفاىيـ المتعمقةيعتبر تقدير الذات مف       
بؿ ويعده العمماء  لمشخصية،اليامة  األبعاد أحدألنو يعد  الذاتالكثير عف أىمية تقدير  حيث كتبالنفس 

السموؾ  أونحقؽ فيما واضحا لمشخصية  أفيمكف  السموؾ فبلفي  وتأثيرتمؾ األبعاد أىمية  أكثرمف 
 .يةنشمؿ ضمف متغيرات الوسط أفبوجو عاـ دوف  اإلنساني
 باإلضافةتعريؼ تقدير الذات والفرؽ بينيما  الذات،مفيوـ  إلىىذا الفصؿ التطرؽ وسنحاوؿ في        

العوامؿ التي تمعب دورا ىاما في نمو تقدير الذات  الذات،تقدير  أنواع وتشكيميا،تقدير الذات  أىمية إلى
المراىؽ  " ، النظريات المفسرة لتقدير الذات تقدير الذات لدى  سميثر ككببشكؿ عاـ حسب وجية نظر " 

تقدير الذات و الصحة   إلىسنتطرؽ  وأخيرا في مفيوـ تقدير الذات اإلناثالفرؽ بيف الذكور و  وأيضا
 .النفسية

 الذات:  مفيكـ  -1
 لنفسو الفرد إلدراؾ المعنى توفر والتي الشخصية عمييا تقـو التي النواة ىو الذات مفيـو أف باعتبار        

 نظر وجيات بحسب لمتبايف خضع الذات مفيـو تعريؼ فاف الجتماعيةوا والعقمية الجسمية النواحي مف
 .النفس عمماء
 ،الشعورية لممدركات ومتعمـ منظـ معرفي تكويف عف عبارة":أنو عمى (1990) "زىراف " عرفو فقد     

 تالذا مفيـو ويتكوف ،لذاتو نفسيا تعريفا ويعده ،الفرد يبموره ،بالذات الخاصة والتعميماتوالتصورات 
  .(69 ص ، 2010 ، محمد ) "األبعاد والمحددة المنسقة الذاتية الفرد أفكار مف

 الفرد يكونو الذي المفيـو ذلؾ ىو : أنو إلى " إسماعيؿ عماد "أشار " زىراف " ذكره ما إلى إضافة و
                فلآلخري بالنسبة والتأثر لمتأثير مصدرا اعتباره أي ،اجتماعيا بيولوجيا كائنا باعتباره لنفسو

 . (216ص  ، 1999 ، احمد )
 التي لنفسو فكرتو وف يؾ الذي بذاتو ىو بيولوجيا كائنا باعتباره الفرد أف السابقيف التعريفيف خبلؿ مف    

.ذاتمل لمفيومو تحديده يكمف ىنا ومف يبمورىا والتي اآلخريف خبلؿ مف يكتسبيا
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 تعريؼ تقدير الذات : -2
              ىو تحديد المقدار ، مبمغ الشيء ، ما يساوي مف غير زيادة وال نقصاف                                                              : التقدير  لغة    

 .(253ص ،  1974)افراـ ، 
 نعني بتقدير الذات قيمة الصورة التي يكونيا الفرد عف نفسو ، ىؿ ىي ايجابية اـ سمبية ، اصطالحا : 

النجاحات المنشودة ، ىذا التقدير ال يولد مع الفرد بؿ ىو مكتسب مف تجاربو  أنواعكؿ  إلىوتعد البوابة 
 .(62ص ،  2008)محمد ،  شكبلت الحياةفي الحياة  وطريقة رد فعمو تجاه تحديات وم

 :  اإلجرائيالتعريؼ 
 لنفسو ويتضمف اتجاىاتو عميو ظةالمحاف عمى ويعمؿ نفسو عمى بنفسو المراىؽ يعطيو وحكـ تقييـ ىو    
 وحب واالنتماء وباألماف بالنفس بالثقة وشعوره ليا واحترامو لذاتو تقبمو حوؿ بالسمب أو باإليجاب سواء

 دراستنا في تقدير الذات عف ويعبر ، والكفاءة والجدارة واالستقبللية واالجتماعي الدراسي واالنجاز الذات
 .الذات تقدير مقياس المرحمة الثانوية في في المتمدرس المراىؽ عمييا يتحصؿ التي الكمية بالدرجة ىذه

 بينيـ:كما نجد الكثير مف العمماء تطرقوا لتعريؼ تقدير الذات مف        
ما  كما يحبيا " القدرة عمى اف يحب الفرد نفسو  ويحترميا عندما يخسر تما بأنو:  تعريؼ " ماكمفف "-
مف مجرد شعورا طيبا اتجاه الذات وانجازاتيا ، اذ يتعمؽ بالطريقة التي  ثرأكيحترميا عندما ينجح ، وىو و 

  .(103ص ،  2008)جبر ،  مف منظور قيمتنا أنفسناعمى رؤية وعمى قدرتنا و  أنفسنانحكـ بيا عمى 
نفسو ، بمعنى اف ينظر الفرد  إلى: تقدير الذات عمى انو نظرة الفرد االيجابية  كما عرفيا " جاردار "-
الفرد بكفاءتو وجدارتو و استعداده  إحساسى ذاتو نظرة تتضمف الثقة بالنفس بدرجة كافية لما تتضمف ال

 . (103ص،  1998)عمي ، بؿ خبرات جديدة لتق
لتقدير الذات عمى انو " التقييـ الذي يقـو بو الفرد ويحتفظ بو عادة بالنسبة لذاتو  يرل "ركزنيرج" : كأيضا-

الفرد ذو كفاءة  أفتقدير الذات العالي يدؿ عمى  أفالرفض ويوضح  أوتحساف وىو يعبر عف اتجاه االس
 رفض الذات وعدـ االقتناع بيا  لىإتقدير الذات المنخفض فيشير  أماذو قيمة ويحتـر ذاتو ،  أو

 . (81، ص  2009)قطامي ، 
لعاطفة كما تتضمف يرى اف تقدير الذات يتضمف اتجاىات تقييمية نحو الذات تتسـ با ككبر سميث : أما-
 .( 172ص ،  2010)قطناني ،  تجابة دفاعيةاس
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مف خبلؿ ما تقدـ مف التعاريؼ المختمفة حوؿ التقدير الذات نستنتج انو ىو التقييـ العاـ لمفرد         
و  الدافعية لبلنجاز الذي يعكس الشعور بالجدارة و بالثقة بالنفس مع ذاتو في كمتييما ، وىذا التقديرنحو 

 ستقبلؿ.اال
 الذات: كتقدير الذات مفيكـ بيف الفرؽ 3

 مف العديد في توضيحو يمكف بينيما ولمتفرقة ،الذات وتقدير الذات مفيـو بيف يخمط ممف الكثير ىناؾ    
 مفيـو يشمؿ " الذات مفيـك "أف " سميث ككبر " إليو يشير والذي ،لمباحثيف النظر ووجيات اآلراء

 عادات مف بو يتمسؾ وما ،يضعو الذي التقييـ يتضمف " الذات تقدير"  نمابي ،نفسو عفوأرائو  الشخص
 إلى ويشيرالرفض،  أو القبوؿ اتجاه عف يعبر الذات تقدير فاف وليذا لذاتو اعتباره مع لديو مألوفة

 عنيا معبرا ،صبلحيتو مدى عمى الحكـ ىو الذات تقدير يكوف وباختصار،  ذاتو اتجاه الفرد معتقدات
 ويعبر المفظية التقارير طريؽ عف لآلخريف ينقميا ذاتية خبرة فيوذاتو،  نحو يحممو الذي االتجاه بواسطة

 .(20ص،  2003،  الضيداف) الظاىر بالسموؾ عنيا
 اإلدراكي بالجانب يتعمؽ " الذات مفيـو " أف " كميمس " وضح " سميث كوبر" إليو أشار لما إضافة      

 بالجانب فيتعمؽ " الذات تقدير " أما ،ذاتو عف يكونيا التي إلدراكيةا الصورة فيي الشخص مف شخصية
                                (.479، ص 2008 ، )بطرس وعدم آو الذات عف بالرضا اإلحساس يتضمف حيث منيا الوجداني

    ذاتال وتقدير الذات مفيـو بيف فرقا ىناؾ أف سبؽ مما نستنتج توضيحو تـ ما خبلؿ ومف       
               ذاتو عف الفرد يكونيا التي الفكرة أو لذاتو الفرد يضعو الذي التعريؼ ىو:فمفيـك الذات""

 الذات تقدير يختمؼ وبذلؾ " صفات مف فييا بما لذاتو الفرد يضعو الذي التقييـ "فيو " الذات تقدير أما " 
 ، واسع الذات مفيـو بينما ، أو منخفض اؿع لذاتو الشخص تقدير إلى يشير فاألوؿ ، الذات مفيـو عف

 الحياة في وخبراتو بو، وبالبيئة المحيطة ، باآلخريف وعبلقاتو وقدراتو لخصائصو الفرد إدراؾ ويشمؿ
 الشخصية. وأىدافو

 :الذات تقدير أىمية-4
نحو  مشاعره و وعممو، تفكيره، طريقة و حياتو، أسموب في يؤثر لذاتو شخص كؿ تقدير إف       
 تزداد تقديره لذاتوو  الشخص احتراـ فمع الحياة، في ألىدافو إنجازه ومدى نجاحو، في ويؤثر اآلخريف
 عجمة الماضي إخفاقات وعثرات تكوف أف يجب فبل واالجتماعية ، العممية  حياتو في وفاعميتو إنتاجيتو

 في والخبرة بالتجارب يمدنا اً سراج ماضينا يكوف أف يجب العكس بؿ قدمًا، السير عف وتقيدنا لموراء  تقودنا
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 ديةالفر  تجاربنا وعمى لذاتنا، تقديرنا مستوى عمى ذلؾ يعتمد ولكف واألحداث ، القضايا  مع التعامؿ كيفية
 . (22ص، 2008 )مال ، 
 عالية نظرة ذاتو إلى الفرد ينظر أف بمعنى نفسو، لو اإليجابية الفرد نظرة إلى الذات تقدير ويشير      

 الخبرات لتقبؿ ستعدادها أو بكفاءتو وجدارتو الفرد إحساس تتضمف كما كافية، بدرجة بالنفس قةالث تتضمف
 عمـو في اإلنساني التوجو أصحاب ذلؾ عف يعبر الذي بالسموؾ الذات تقدير يرتبط عامة وبصفة الجديدة
 . (110ص،  1989)كفافي ،  النفس
 في التحكـ درجة تحديد في محورياً  دوًرا تؤدي الذات فاعمية أف ىإل (banadora 1991)ويشير       
 التحديد مصادر في التحكـ عمى مرتفعة قدرة لديو أف يعتقد الذي فالطالب لمقمؽ، المثير التفكير أنماط

 في منخفضة قدرة لديو أف يعتقد الذي الطالب أف حيف في لمقمؽ، مثيرة تفكير أنماط تكوف ال المحتممة،
 عف عجزه حوؿ تفكيره ويركز بالقمؽ، اإلحساس مف مرتفعة درجة تنتابو ،التيديدات ىذه في التحكـ

 .بالمخاطر مشحونة بيئتو جوانب مف العديد أف يدرؾ و التوافؽ،
تقديره لذاتو وتقدير الناس لذاتو وتشجيعيـ لو  إلىالفرد بحاجة  أفيمكف القوؿ ىنا في ىذه النقطة         

خص الذي ال يقدر نفسو و قوي يستطيع انجاز ما ال يستطيع فعمو الشالذي يكوف تقديره لذات اإلنسافالف 
االنجازات عكس الشخص الذي ال  أكبريفعمو يحقؽ  فيماالشخص الذي يتمقى التشجيع حؽ قدرىا و 

 بو.المحيطيف  األشخاص أو أىمويشجعو 
 تقدير الذات : أنكاع-5
حاجاتو  إشباعالى تحقيؽ ذاتو عف طريؽ  التوافؽ بالنسبة لمفرد وانو يسعى أساسالذات ىي  إف      

وبمدى نجاح الفرد في تحقيؽ  بو،روؼ البيئة المحيطة الظالمختمفة دوف حدوث تعارض مع متطمبات و 
يتكوف لديو  ويرضاىا وعندئذأي صورة عف نفسو يحبيا  الذات،ىذا التوازف ينمو قدر مقبوؿ مف مفيوـ 

في تحقيؽ ىذا التوازف مما يعمؿ عمى اختبلؼ تقدير  فراداألويختمؼ  مرتفعة،تقدير موجب لذاتو بدرجة 
 لمذات.المنخفض  أوالتقدير المرتفع  إلىوىو ما يؤدي بالتالي  لدييـ،الذات 

  قدراتيا وتكشؼ عف  اإلنسانيةكانت مثيرات البيئة االيجابية وتخدـ الذات  إذا :االيجابيتقدير الذات
 باط.باإلحوتحارب فييا عوامؿ الشعور  طاقاتيا

 ه لذاتو ر بالدونية وبسوء تقدي كانت البيئة محبطة فاف الفرد يشعر إذا أما:  تقدير الذات السمبي         
 . (25ص،  2006)خميؿ ،   
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موجبة نحو نفسو وميز بيف  أـالشاممة سالبة كانت اتجاىات الفرد  الذات ىوباف تقدير  بيف ركزبرخ أما
 وىما:الذات  رتقدينوعيف مف 

 الفرد يعتبر نفسو ذا قيمة و أىمية  أفيعني   :المرتفعلذات تقدير ا. 
 احتقار الذات  أوالذات رفض  أوعدـ رضا الفرد عف نفسو  : تقدير الذات المنخفض                

 .(09ص،  1991)عبد اهلل ، 
 بيف نوعيف مف تقدير الذات :   ككبر سميثميز  أخرىمف جية 

 عند األفراد الذيف يشعروف أنيـ ذو قيمة .:  ويوجد  تقدير الذات الحقيقي 
عتراؼ :  ويوجد عند األفراد الذيف يشعروف اف ال قيمة ليـ لكنيـ ال يستطيعوف اال تقدير الذات الدفاعي

                                                              التعامؿ عمى أساسو مع أنفسيـ ومع اآلخريفىذا الشعور، و  بمثؿ
                                       .(679، ص 1991سالمة ،  )

ذكر  ايجابي لكف روزبرخ  وأخرالذات السمبي  رمنيا تقدي أنواعيمكننا القوؿ لتقدير الذات عدة        
كوبر سميث فيميز بيف تقدير الذات الحقيقي        فأ إالالذات ىو المرتفع و المنخفض  رنوعيف مف تقدي

 دفاعي . أخرو 

 :الذات تقدير أبعاد-6
 : يكالتال(  24ص،  2003سميـ ،  ) تناولتيا حيث الذات تقدير أبعاد تنوعت لقد      

 :الذات عف الرضا-6-1
 ةيقعاالو  والصورة عمييا يكوف أف الفرد يرغب التي الصورة بيف النفسي التوافؽ في الرضا ىذا يتمثؿ     
 بيف تقارب كاف فكمما الصورتيف، ىاتيف بيف الموجود التوافؽ مدى مىوع المجتمع، في عمييا يظير التي

 .جيدا والتكيؼ أحسف الذات تقدير كاف كمما الصورتيف
 :التكيؼ-6-2

 بواسطة التكيؼ بعممية أيضا يتعمؽ بؿ لمنفس ايجابية قيـ تعييف عمى يقتصر ال الذات تقدير أف       
 عمى قادر انو عمى إحساسا الفرد لدى يولد التحكـ ىذا جتماعي،واال المادي المحيط في التحكـ عمى القدرة

 الطبيعي في الوسط التكيؼ عمى فالقدرة ايجابيا، الذات تقوى وبذلؾ والحوادث األشياء مجرى في التدخؿ
 .لذاتو لتقديره الفرد بادراؾ مرىوف
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 :نفسو عف الفرد يككنيا التي الصكرة-6-3
 انو يشعر سيئة الصورة ىذه كانت فإذانفسو،  عف الفرد يكونيا التي رةبالصو  الذات تقدير يرتبط       
 عدوا يصبح أف يمكف فبل وبالتاليمحيطو،  مع يتوافؽ فبل مشاعره عف والتعبير أىدافو تحقيؽ عف عاجز
 فيصعب حياتو مجاالت كؿ عف ينعكس سيكولوجيا ضعفا ذلؾ عف ويتولد ذاتو كره إلى يصؿ إذ لنفسو
 .اآلخريف حب يـوف ؾار إد عميو

 :بالنفس الثقة-6-4
 توازفوٕاقامة  سممية عبلقات ربط يستمـز الذي الحياة مجرى في إحساسا تولد بالنفس الثقة عدـ إف     

 شرطاف عمييا والتعرؼ الذات تقبؿ فاف الفردية،  لمقوى واقعي تقدير عمى متوقفة بالنفس الثقة إما نفسي،
 منو يتطمب واستعماليا بداخمو، الكامنة والتطوير التغيير مكانياتإ تحديد إلى الفرد يوصبلف أساسياف
 .كبيرة شجاعة

 :االجتماعية األدكار-6-5
 التنظيـ في وتكوينيا وتحديدىا الفردية اليوية عف البحث في كبيرة أىمية االجتماعية األدوار تشكؿ      

الفرد فيو  يعيش التي واالجتماعية التربوية ةالعائمي بالبيئة تتعمؽ ألنيا المنفردة، الذات لمفيـو التدريجي
 جميع خبلصة مف الذات تقدير ويتكوف المعاشة، لتجاربو وفقا يستعمميا تقييمية إشارات لو توفر والتي

 .وفعاليتيا ذاتو حوؿ الفرد بيا يقـو التي التقييمات
 التكيؼ عميو تسيؿ واقعية أىداؼ لنفسو طريس فانو بعادألا ىذه إدراؾ الفرد استطاع فإذا وعميو      
 إلى سيؤدي ذلؾ فاف اإلبعاد ىذه تجاىؿ أما إذا سوية، شخصية إلى بو مؤدية الحياة ضغوطات مع الجيد

 سيء. تكيؼ إلى ومنو مستمر قمؽ

ككبر  "نظر كجية حسب عاـ بشكؿ الذات تقدير نمك في ىامان  دكران  تمعب التي العكامؿ-7
 :وىي " سميث

 اآلخريف مف قبؿ الفرد عميو يحصؿ الذي باالىتماـ تتسـ التي والمعاممة لتقبؿوا االحتراـ مقدار 1-
 .حياتو في الياميف

 التقبؿ المادية ومؤشرات بالناحية النجاح )يقاس العالـ في شغميا التي المناصب في الفرد نجاح 2-
 .االجتماعي(
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 يدرؾ ال النجاح والنفوذ بأف العمـ مع ىامة ، يعتبرىا التي الجوانب في الفرد طموح تحقيؽ مدى 3-
 .الشخصية الخاصة والقيـ األىداؼ ضوء في مصفاة خبلؿ مف يدرؾ ولكنو مباشرة
 يخففوف قد فبعض األشخاص قيمتو، مف لمتقميؿ فييا يتعرض التي المواقؼ مع الفرد تفاعؿ كيفية 4-

 فشميـ نتيجة أو خريفاآل قبؿ مف مف قيمتيـ التقميؿ إلى تشير تصرفات أي تماماً  ويكبتوف ويحوروف
 عمى الحفاظ في وتساعده بالقمؽ الفرد شعور مف الذات تقدير عف الدفاع عمى القدرة تخفؼ حيث .السابؽ
 .الشخصي توازنو

 :ىما الذات تقدير مف نوعيف بيف "سميث كوبر" ميزكما     
 قيمة ذوو بأنيـ يشعروف الذيف األفراد لدى ويوجد الحقيقي، الذات قديرت. 
 بأف يشعروف الذيف أو بقيمة أنفسيـ يشعروف وال يعرفوف ال الذيف األفراد لدى ويوجد الدفاعي، الذات تقدير 

 . ( 62ص،  1993 ) الماضي ، قيمة ليـ ليس

  :الذات تقدير مستكيات-8
 المستويات ىذه مف مستوى ولكؿ والمتوسط والمنخفض المرتفع بيف الذات تقدير مستويات تتأرجح   

 فيما يمي :  إلييا نشير أف يمكف بو خاصة ؿوخصا مميزات
 : المرتفع الذات تقدير-8-1

 تقبؿ دليؿ ىو المرتفع الذات تقدير أف (117 ص،  2014) شيرزاد نكار ، نقبل عف يوزنبرغ "يرى      
 الذات تقدير أف إلى إضافة ، والكماؿ التعالي إحساس باستثناء الذات ومراعاة الشخصي والرضا والتسامح

 و مشروط وغير مطمؽ احتراـ ، االحتراـ مف نوعيف إلى " ويشير "روزنبرغ ، الذات احتراـ يستمـز مرتفعال
 واالحتراـ ،وانجازاتو الفرد مميزات االعتبار بعيف األخذ دوف إنساف ألنو لذاتو الفرد احتراـ عمى يقـو

 االكتماؿ ٕاحساساتو  والتميز ؽواألخبل لمكفاءة الشخصية المعايير بيف التوافؽ يستوجب والذي المشروط
 المرتفع الذات تقدير مع مقارنة المنخفض الذات تقدير لنا يميز الذي ىو االحتراـ أف رأيو وفي واالنجاز،

 مف كبير قدر لدييـ الذات تقدير في مرتفعة درجات عمى يحصموف الذيف األشخاص فاف عامة بصفة
 ويكونوف اآلخريف قبؿ مف محبوبوف وأنيـ والفائدة جدارةال أنفسيـ في ويعتقدوف وقدراتيـ اتيـذ في الثقة

 بالنظرةا تأثر  أقؿ أنيـ كما واختياراتيـ قراراتيـ في عالية ثقة يـلو  أفعاليـ ومف أنفسيـ مف أكثر واثقوف
 عكس بيا، تأثرا أقؿ باألحرى أو ـلي الموجية لبلنتقادات أىمية يولوف نجدىـ ال حيث االجتماعية

 تتعمؽ التي األسئمة عمى اإلجابة في تمقائية وأكثر أسرع نجدىـ كما لمذات لمنخفضا التقدير أصحاب
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 ليا يتعرض التي الفشؿ وموجات والمحف الصعاب ورغـ لمذات المنخفض التقدير ذوي األفراد مف تيـابذ
 نيـأ ذلؾ ، جديد مف والنيوض المحف ونسياف المقاومة يستطيعوف نجدىـ  لمذات المرتفع التقدير أصحاب
 ذات بتقدير يمتاز الذي الشخص وأف ، وااليجابية النجاح طريؽ إلى وتوجيييا انفعاالتيـ بمراقبة يقوموف
 عمى القدرة لديو أف كما ، الظاىري وسموكو ، الداخمية مشاعره بيف التوفيؽ عمى بالقدرة يمتاز إيجابي

 اآلخريف مع والتواصؿ االتصاؿ عمى بالقدرة ويتصفوف أيضا  واضح بشكؿ ورغبات أراء مف لديو ما إبداء
 بحماسة ويقبؿ  المسؤولية تحمؿ عمى قادر وىو بانجازاتو ويفخر باالستقبللية الشخص ىذا كذلؾ ويتسـ ،

 ػ:ب المرتفع الذات تقدير ذوي األفراد كما يمتاز باآلخريف، التأثير عمى قادر بأنو ويشعر الجديدة التحديات
 الجماعات ؼلمختم واالنتماء االندماج سرعة. 
 التحديات مختمؼ مواجية عمى الذاتية الكفاءة و القدرة . 
 واقعية نظرة لمذات النظرة . 
 طيبة واجتماعية شخصية عبلقات بناء عمى القدرة. 
  والسعادة بالرضا الشعور . 
 جيد بشكؿ الشخصية الحياة تسيير عمى القدرة . 
 والفشؿ اإلحباط مع بإيجابية التعامؿ . 
 القرارات ذاتخا في الحسـ. 
  القوة نقاط و الضعؼ نقاط تحديد عمى القدرة . 
 فييا والمشاركة الجماعية النشاطات في الفعالة المشاركة . 
 والتسيير القيادة عمى القدرة. 
 الجديدة المواقؼ أو يراتالمتغ بسبب بالتيديد الشعور عدـ. 
  االنتقاد مف خوؼ أي بدوفاآلراء  عف التعبير. 
 وتحقيقيا ىداؼاأل رسـ عمى القدرة . 
   تصحيحيا إلى والسعي باألخطاء االعتراؼ.  

 : المنخفض الذات تقدير-8-2
 وكبلمو أفكاره في متناقض ويصبح مقنعا دائما يكوف ال منخفض الذات تقدير لديو يكوف الذي الفرد     
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 االنزواء إلى يميؿ فيو اآلخريف مع وتواصبل ارتباطا أقؿ يكوف العادي اإلنساف انيزاميا عكس انو ويكوف
 حيث االجتماعية النظرة اتجاه مفرطة حساسية لو أي اآلخريف بأحكاـ التأثر شديد نجده كما ،الذات عمى
 بالحديث األمر يتعمؽ حينما خاصة حيادا أكثر الفئة ىذه أصحاب ونجد ،كبير بشكؿ االنتقاد فيو يؤثر
 ذو والشخص ،كفاءتيـ وفي ذاتيـ حوؿ فيـمعار  في الثقة وعدـ الشؾ بكثرة يتميزوف فيـ ،اتيـذ حوؿ

  المواجية مف خوفا يؤجمو ما وغالبا القرار واتخاذ االختيار عمى قادر غير يكوف لمذات المنخفض التقدير
 مف الخروج يستطيع ال فيو الثقة وضعؼ والشؾ كالفشؿ السمبية باالنفعاالت تشبثا أكثر نجده كما

أنيـ  أنفسيـ يروف الذيف أولئؾ يميؿ " فتس ويمياـ " ويقوؿ ، جابيةاالي األحاسيس إلى السمبية األحاسيس
 يميؿ كما عمييا أنفسيـ يروف التي الصورة ىذه وفؽ يسمكوا أف إلى ليـ قيمة وال سيئيف أو مرغوبيف غير

 يتكوف كما واقعية غير بأساليب والناس الحياة مع التعامؿ إلى أنفسيـ عف الواقعي غير المفيـو أصحاب
 .وشاذة منحرفة أساليب يسمكوا أف إلى يدفعيـ وبالتالي أنفسيـ عف شاذ أو منحرؼ مفيـو ـلديي

 ىذا مساعدة في بدور القياـ حاولنا إذا ميمة لذاتو الفرد ادراؾ بكيفية الخاصة المعمومات تعد ذلؾ وعمى
 مف يعانوف الذيف داألفرا عند يظير المنخفض الذات تقدير أف كماتقويمو،  إلى الوصوؿ محاولة أو الفرد

 كذلؾ وتظير ،االجتماعي التوافؽ وسوء االكتئاب ٕواضطراب الشخصية كاضطراب نفسية مشاكؿ
 . ( 04، ص  2014) شجاع ،  أسرىـ أفراد مع التفاعمية العبلقات في واضحة صعوبات

 .األىداؼ تحقيؽ عمى القدرة بعدـ واالعتقاد الذات استحقار ذلؾ إلى وباإلضافة
 بالحب جديريف غير بأنيـ الشعور يعطييـ مما لمحب االفتقاد . 
 المنافسة و الطموح نقص . 
 شعورىـ عمى المحافظة محاولة . 
 بو يشعروف الذي األماف عدـ أو القصور مدى معرفة مف اآلخريف لمنع دفاعية تبسموكيا االنشغاؿ. 
 لؤلفراد المستمر واالعتذار بالذنب الدائـ الشعور. 
 الخطأ أو الفشؿ حدوث عند لآلخريف المـو وتوجيو المسؤولية تحمؿ عدـ. 
 تصرفاتيـ مسؤولية تحمؿ في الفشؿ. 
 اليقظة أحبلـ في االستغراؽ و الخجؿ االنسحاب . 
 (117ص،  2014 )شيرزاد ، المكانة استحقاؽ أو الكفاءة بعدـ االعتقاد . 
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 : المتكسط الذات تقدير-8-3
 يختص ما بكؿ والمنخفض المرتفع المتوسطيف بيف يقع توسطالم الذات تقدير أف " سميث كوبر "يذكر    

 مقياس تتوسط التي القيمة تمؾ ىو المتوسط الذات تقدير أف القوؿ يمكف ،وسمات خصائص مف يماب
 الخصاؿ كؿ عمى القياس ىذا وينطبؽ لممرتفع بعد يصؿ ولـ المنخفض فوؽ تقدير كؿ وىو الذات تقدير

 بقيمتيـ ويشعروف بأنفسيـ مناسبة ثقة عمى فيـ ،السابقيف لمستوييفا في ذكرىا سبؽ التي المميزاتو 
          والدونية الفشؿ مف والخوؼ باإلحباط الشعور لدييـ وينخفض ،تفريط أو إفراط دوف الذاتية

                                                            . ( 06، ص  2014)شجاع ، 
 المتوسط ،المرتفع الذات التقدير لذوي عديدة اختبلفات ىناؾ توجد إليو التطرؽ تـ ما خبلؿ مف       

 الذات تقدير يعتبر حيث أصحابيا بيا يمتاز التي والمميزات الخصائص مف العديد في والمنخفض
 بالشجاعة يتميزوف المرتفع التقدير ذوي األشخاص نجدالفرد ف شخصية تكويف في ميـ مستوياتو بمختمؼ

 ليـ الذيف المنخفض التقدير ذوي عكس االجتماعية و العممية الدراسية و الحياة في سواء مواجيةال عمى
 و العزلة يفضموف تجدىـ لذلؾ اآلخريف مع اجتماعية حياة ليـ تكوف اف يحبوف ال و اتيـلذ دونية نظرة

 التقدير أصحاب ماأ ،الذات تقدير في تدني مف بو يشعروف ما يعرفوف ال تجدىـ حتى عنيـ االنزواء
 . فييا ىـ التي المواقؼ حسب يتصرفوف تجدىـ أي المنخفض و المرتفع بيف ىـ المتوسط  الذات

 الذات : لتقدير المفسرة النظريات-9
 وتختمؼ ، عاـ بشكؿ الفرد سموؾ عمى وأثره ونموه نشأتو حيث مف الذات تقدير تناولت نظريات توجد    
 :النظريات ىذه ومف بدراستو يقـو الذي المتغير إثبات في نيجووم صاحبيا باتجاىات النظريات تمؾ

 نظرية لكؿ مفصؿ عرض يمي وفيما ،سميث ككبر نظرية ،زيمر نظرية ،ركزنبرغ نظرية ،ركجرز نظرية
 : حدا عمى

 ( 107ص  ، 2014 ، زد ا ) شير ( :1902-1967نظرية ركجرز)-9-1
 فييا أساسيا جانبا الذات مفيـو يمثؿ إذ المعاصرة ياتالنظر  أىـ مف الذات عف "روجرز" نظرية تعتبر    

 عالمو فرد لكؿ أف فرضية مف روجرز وينطمؽمتماسؾ،  و مرف معرفي عقمي تنظيـ أنو عمى يتحدد
 أقدر الصفة بيذه فالفرديدركو،  كما لو يستجيب ىو و نفسو عف يعرفو الذي الظاىري مجالو أو المتغير

 عف افتراض ىي ٕانماو  حقيقية فكرة ليست الواقع عف فكرتو أف غير ،عنو المعمومات يعطي أف عمى الناس
 بمقارنة الصورة ىذه اختيار عمى القادر الوحيد ىو الفرد ويبقى يكذب أو يصدؽ قد حولو مف الواقع
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 يستجيب الحي الكائف أف إلى روجرز مختمفة، ويتجو مصادر مف واقعو عف يتمقاىا التي المعمومات
 التي المشكبلت عمى التغمب مف تمكنو بطريقة ذاتو تحقيؽ إلى دائما ويسعى منظـ ككؿ الظاىري لمجالو

 بذاتو، ويؤدي وعيا أكثر بذلؾ يصبححيث   واالتساع والتمايز االستقبلؿ نحو نضجو في ويتجو تواجيو ،
 ؿتمث وتدعيميا الذات حفظ إلى تيدفاف مترابطتيف حاجتيف نمو إلى روجرز حسب بالذات الوعي تطور
 : الحاجتاف ىاتاف

   :اآلخريف مف اإليجابي االعتبار إلى الحاجة-أ
 طرؼ مف واالحتراـ والرعاية والحب التقبؿ عمى الحصوؿ إلى الشخص تدفع التي الحاجة تمؾ ىي     

 عمى لمطفؿ اإليجابي االعتبار األولياء يعمؽ إذ االجتماعية التنشئة خبلؿ مف ذلؾ األطفاؿ ويتعمـ المحيط
 .فيو والمرغوب اإليجابي السموؾ وجود

 الذاتي( : التقدير ) الذاتي االعتبار إلى الحاجة -ب
 إلى الحاجة وتنمو "،ذاتو مف أيضا بؿ فقط اآلخريف مف اإليجابي االعتبار إلى يحتاج ال الفرد إف      

 حدث إذا حيطالم مع التكيؼ ويتحقؽ إحباطيا أو بإشباعيا المرتبطة الذات خبرات مف الذاتي االعتبار
 ىناؾ كاف وٕاذا ،اآلخريف مف يتمقاه الذي اإليجابي االعتبار وبيف الذاتي لبلعتبار الحاجة بيف االتساؽ

 .الذات اعتبار نمو عنو يترتب مما لذاتو الفرد وتقييـ الحاجة ىذه بيف أتساؽ
 ،الشخص هيخبر  كما الواقع عمى تؤكد الشخصية نظرية روجرز في أف( 1998ويذكر دويدار )      
 فإف الداخمي المرجعي إطاره إلى بدقة التوصؿ يستطيع ال ما شخص كاف إذاف لذلؾ نتيجة السموؾ ويعتبر

 اإليجابي االعتبار في حاجاتو إلشباع الفرد يحتاج وبذلؾ بذلؾ، وعي عمى يكوف أف بمقدوره الذي ىو ذاتو
 .ذاتو عف إيجابية أفكار بناء مفو  محيطو مع التكيؼ مف يتمكف حتى الذاتي واالعتبار اآلخريف مف
 (:   1965) رغك ركزنب نظرية -9-2

 عنيا انبثقت والتي بالذات المتعمقةدراسات ال إحياء أعادوا الذيف العمماء أبرز مف روزنبورغ ويعتبر      
 مف يعتبر الذات تقدير أف إلى " روزنبرغ" توصؿ و العاـ الذات تقدير وسمـ الذات تقدير في نظريتو

الشخصية  واليوية الذات بفعالية أيضا يرتبط أنو كما الذات بمفيـو المرتبطة الشخصية في البارزة فاىيـالم
  .(108ص،  2014 ، ) شيرزاد

 المعايير خبلؿ مف وذلؾ لذاتو الفرد تقييـ سموؾ ارتقاءو  نمو لدراسة محاولتو حوؿ أعمالو تدور كما       
 أنو وأوضح اتيـلذ المراىقيف بتقييـ خاصة بصفة ىتـا وقد و،ب المحيط االجتماعي الوسط في السائدة
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 تقدير بينما مرتفع، بشكؿ ويقيميا ذاتو يحتـر الفرد أف نعني فنحف لمذات المرتفع التقدير عف نتحدث عندما
 شممت بحيث،  ذلؾ بعد اىتمامو دائرة ووضع عنيا الرضا وعدـ الذات رفض يعني المنخفض الذات

 تقدير في األسرة بو تقـو الذي بالدور المراىقة، واىتـ مرحمة في اإليجابية الذات ةصور  تطور ديناميات
 السموؾ وأساليب األسرة إطار في يتكوف الذي الذات تقدير بيف العبلقة توضيح عمى وعمؿ لذاتو الفرد

 أداة اعتبارهب  االتجاه عمى االعتماد ىو" ركزنبكرغ " أستخدمو الذي والمنيج ، مستقببل لمفرد االجتماعي
 يعكس مفيـو الذات تقدير " ركزنبرغ" ، وأعتبرؾوالسمو  األحداث مف والبلحؽ السابؽ بيف تربط محورية

  معيا يتعامؿ  التي الموضوعات كؿ نحو اتجاىا يكوف الفرد أف فكرة وطرح ، نفسو حوؿ الفرد اتجاه
 .(96-95ص ص  ، 2011 ، ) تكنسية  الموضوعات ىذه إحدى والذات

 : زيمر نظرية -9-3
 ينمو الذات تقدير أي ،لمذات االجتماعي البناء إال ىو ما الذات تقدير أف "رزيم" نظرية تفترض        
 معظـ في يحدث ال لذاتو الفرد تقييـ أف ويؤكد ،الفرد فيو يعيش الذي االجتماعي الواقع بمغة ويتطور
 دور ويمعب لذاتو الفرد بو يقـو تقدير لذاتا تقدير ويصؼ ،االجتماعي المرجعي اإلطار في إال الحاالت
 ىو الذات تقدير فإف االجتماعية الشخص بيئة في تغيرات تحدث فعندما ذلؾ وعمى ، الوسيط المتغير
 " زيمر "حسب الذات وتقدير لذاتو تبعا لذاتو الفرد تقييـ في ستحدث التي التغيرات نوعية يحدد الذي العامؿ

 التي المثيرات لمختمؼ يستجيب أف عمى الفرد وقدرة ناحية مف شخصيةال تكامؿ بيف يربط مفيـو ىو
 التكامؿ مف عالية بدرجة تتمتع التي الشخصية أف إفترض فأنو ولذلؾ ، أخرى ناحية مف ليا يتعرض
 في الكفاءة مف عالية بدرجة وظائفيا تؤدي أف في يساعدىا وىذا الذات تقدير مف عالية بدرجة تحظى
 .( 96-95ص ص،  2011 ) تكنسية ، فيو توجد الذي االجتماعي الوسط

 : سميث ككبر نظرية -9-4
 أف ويرى ،الثانوية المدرسة قبؿ ما أطفاؿ عند الذات تقدير دراسة في " سميث كوبر " أعماؿ تمثمت      
 عكس عمى ،الدفاعية و االستجابات األفعاؿ وردود الذات تقييـ عمميات مف كبل يتضمف الذات تقدير

 ولكنو شموال وأكثر أكبر بنظرية الذات تقدير في أعمالو يربط أف " سميث كوبر " يحاوؿ لـ ،"نبرجركز "
 : قسميف إلى لذاتو تقديره عف الفرد تعبير ويقسـ ،الجوانب متعدد مفيـو الذات تقدير أف إلى ذىب
 إلى ويشير السمككي يرالتعب ىك كالثاني ، ليا ووصفيا لذاتو الفرد إدراؾ وىو  الذاتي التعبير ىك األكؿ

ويميز ،  الخارجية لممبلحظة متاحة تكوف والتي لذاتو الفرد تقدير عف تفصح التي السموكية األساليب
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 يشعروف الذيف األفراد عند يوجد الحقيقي الذات تقدير : الذات تقدير مف نوعيف بيف " سميث ككبر"
 ال لكنيـ قيمة ذوي غير أنيـ يشعروف الذيف رادلؤلف الدفاعي الذات تقدير ويوجد قيمة ،  ذو أنيـ بالفعؿ

 وىي الذات لتقدير كمحددات تعمؿ مجموعات (4 ) أفترض وقد ، الشعور ىذا بمثؿ االعتراؼ يستطيعوف
 بنمو مرتبطة تبدو الوالدية الرعاية حاالت مف (3 ) وىناؾ ، والدفاعات والطموحات والقيـ النجاحات
 مف اإليجابي األطفاؿ سموؾ وتدعيـ اآلباء جانب مف األطفاؿ تقبؿ : يوى الذات لتقدير األعمى لمستويات

                              اآلباء جانب مف التعبير في وحريتيـ األطفاؿ ٕواحتراـ مبادرة ، اآلباء جانب
 . ( 96-95 ص ص  ، 2011 ، تكنسية )

 الذي الدور أىمية عمى تؤكد أنيا الذات تقدير مفيـو تناولت التي النظريات أف تقدـ مما نستنتج       
 كبير حد إلى يتأثر مفيـو وىو ،األفراد لدى المفيـو ىذا نمو في الوالدية الرعاية ونوع ،األسرة بو تقـو

 أساسية ضرورية إيجابية حاجة الذات تقدير وأف االجتماعية التنشئة وأساليب وطرؽ البيئية بالمؤثرات
  المحيط. مف الفرد يكتسبيا لتيا والكفاءةواالحتراـ  لمتقبؿ

 ثانيا : تقدير الذات لدل المراىؽ :
 : المراىقة مرحمة مفيـك-1

 أو فتى الفرد يعتري وفييا، الرشد وسف الجنسي البموغ بيف تقعالطفولة  تمي التي الفترة ىي المراىقة      
 واالنفعالي واالجتماعي ميوالعق الجسمي نموه جوانب جميع في شديدة ٕواضطرابات أساسية تغيرات فتاة

 الكبار مف ٕارشادو  توجيو إلى تحتاج متعددة كثيرة مشكبلت واالضطرابات التغيرات ىذه عف وينتج
 عمى التغمب مف يتمكف حتى  بو المتصميف مف غيرىـ أو المدرسيف أو الوالديف سواء بالمراىؽ المحيطيف

 يمر فترة وأسوأ فترة أفضؿ ىقةراالم مرحمة بأف "مورو" كتب وقد الطبيعي نموه في يسير و المشكبلت ىذه
 .(147ص،  2009 ، العممي  ، الخالدم ) الشخص بيا

 يتحوؿ التي المرحمة ىي ألنيا ،اإلنساف بيا يمر التي حؿراالم وأدؽ أىـ مف المرحمة ىذه تعتبر      
 تقتصر ال أثناءىا ؽىرالمم تحدث التي والتغيرات ، ناضج إلى النمو كامؿ غير طفؿ مف الفرد خبلليا

 . (17 ص  ، 1981 محمكد، ) جميعيا تشمميا إنما و شخصيتو جوانب بعض أو جانب عمى
 تشعر والنفسية الجسدية فالتغيرات ، الذات تقدير وبناء لتكويف الحرجة المرحمة ىي المراىقة ولعؿ      

 ىذه التغيرات تضع حيث الذاتية يويةال تأكيد أجؿ مف الكبار عف واالبتعاد االستقبلؿ إلى بالحاجة المراىؽ
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 إلى بحاجة فيو ئدةاالز  وحمايتيـ الكبار عف االبتعاد في محاولتو مف وبالرغـ حساس موقؼ في المراىؽ
 . (12 ص ، 2003 سميـ، ) وبذات باالعتزاز لشعوره وتنميتيـ بقيمتو ٕواعترافيـ مؤازرتيـ

 التي عمييا الوقوؼ يمكف التي النمو مراحؿ مف ميمة مرحمة المراىقة أف سبؽ مما نستخمص         
 الجسدية النواحي جميع في تغيرات تعترييا والتي معينة بخصائص األخرى المراحؿ باقي عف تتميز

 الذات وٕاثبات االستقبلؿ الى بالحاجة تشعره وبذلؾ المراىؽ شخصية عمى تؤثر اف يمكف التي والنفسية
 .بقيمتو وٕاحساسو

  :المراىؽ لدل تالذا معرفة طرائؽ-2
 أف المناسب مف يرى ال التي الخصوصيات تمؾ تكويف ىو المراىؽ تميز التي العامة السمة إف       
 والمواقؼ العديدة المناسبات في ذاتو عف المراىؽ يكشؼ أف مف يمنع ال ىذا أف عمى ،عنيا يكشؼ

 بطرؽ ذاتو عمى لمتعرؼ الفرص ليـ حتسم بالمراىؽ يحيطوف الذيف فالراشدوف ،ذاتو تأكيد محاوال المختمفة
 : ومنيا عديدة

 : السمكؾ مالحظة -2-1
 المراىؽ ذات عف فكرة تعطي أف يمكف ، مختمفة مواقؼ في ىؽراالم لسموؾ المستمرة المبلحظة إف    

 ال سمبية تعتبر التي الطريقة ىذه أف غير ، موضوعي بشكؿ العممية بيذه يقـو أف لممبلحظ أمكف ما إذا
 . السموؾ وراء يكمف ما عمى األضواء بعض تمقي أف يمكف بؿ ، المراىؽ ذات عمى لمتعرؼ فيتك
 : المقابمة 2-2

 وذلؾ المراىؽ ذات عف الحقائؽ بعض تقصى أف تمكف التي الطرؽ أفضؿ مف تكوف قد الطريقة ىذه    
 واإلفصاح التعبير ىؽار لمم يتسنى حتى بالطمأنينة والشعور كالحرية شروط وفؽ تجرى المقابمة كانت إذا

 التي واالستفسارات األسئمة ليا يييأ بحيث منظمة أو عفوية تكوف أف يمكف والمقابمة ،ذلؾ مكونات عف
 فاف محسناتيا مف الرغـ عمى الطريقة أف غير التعبير، في الصراحة إلى يدعوه موقؼ في المراىؽ تجعؿ

 . جاباتووإ  المراىؽ حاالت عمى الخاصة حاالتو إسقاط المقابؿ تحاشي مدى عمى متوقفة نتائجيا
 : المذكرات -2-3

 يعبر كما ، ليـ تقع التي اليامة األحداث عف المذكرات بعض تدويف إلى المراىقيف مف كثير يمجأ     
 أىمية المذكرات وليذه ، ليـ يخطر ما فييا يسجموف مذكرات طريؽ عف مشاعرىـ مف كثير عف المراىقوف

 تحيط التي المختمفة الظروؼ ودراسة ، تحميميا طريؽ عف المراىؽ ذات عف شؼتك أنيا حيث مف بالغة
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 معرفة يمكف كما ، المراىؽ ذات عف لمكشؼ إلييا المجوء يمكف التي الطرؽ أىـ مف تعتبر  وىذه ، بو
 السرية إلى ميؿ لديو المراىؽ الذات وأف لقياس الخاصة المقاييس بعض طريؽ عف المراىؽ عند الذات

 الخاصة المذكرات كتابة عمى وحرصو بيا ويحمـ يتأمميا صنعو مف حياة لو تكوف وأف أموره وكتماف
 . (52 ص ، 2000نكر اليدل ،  )وخطاباتو  لو بالنسبة حيوي أمر ٕاخفاءىاوٕ 

 أىـ وعف المراىؽ ذات اكتشاؼ خبلليا مف يمكف التي الطرؽ مف العديد ىناؾ أف نستنتج ومنو       
 .خبلليا مف عمييا التعرؼ يمكف و ليا رضيتع التي حداثاأل
 تقدير الذات عند المراىؽ : -3

الشخصية السميمة ، فاألشخاص الذيف يحبوف أنفسيـ لدييـ مشاعر  رإف تقدير الذات ىو محو         
ايجابية نحو اآلخريف و نحو أنفسيـ بشكؿ عاـ ، فالمراىقيف الذيف يحبوف أنفسيـ تجدىـ سعداء بينما 

الذيف تقديرىـ لذاتيـ منخفض تجدىـ مكتئبيف ، كما إف األشخاص الذيف يقدروف أنفسيـ تقديرا  المرىقيف
منخفضا ال يشعروف باألمف بعبلقاتيـ مع اآلخريف ويشعروف بالقمؽ حوؿ أنفسيـ ، فتقدير الذات المتدني 

ارية باإلضافة إلى في مرحمة المراىقة يرتبط بتعاطي المخدرات ، الجنوح ، االكتئاب و األفكار االنتح
تقدير الذات لدى المراىقيف غير مستقر  أفالخجؿ الذي يصاحب عدـ تكيفيـ النفسي ، ومف المبلحظ 

 .(191-190ص ص ،  2005)الضامف ، ييـ خاصة لدى الحساسيف لمتق
 " إلى أربعة عناصر تمعب دورا في نمو تقدير الذات بشكؿ عاـ وىي : " ككبر سميثكما أشار    

 اآلخريف قبؿ مف الفرد عمييا يحصؿ التي باالىتماـ تتسـ التي والمعاممة والتقبؿ االحتراـ مقدار  -
 .حياتو في الياميف

 التقبؿ ومؤشرات المادية بالناحية النجاح يقاس ) العالـ في تمثميا التي والمناصب الفرد نجاح تاريخ -
 االجتماعي(

 يدرؾ ال والنفوذ النجاح بأف العمـ مع مة،ىا يعتبرىا التي الجوانب في الفرد طموحات تحقيؽ مدى -
 .الشخصية والقيـ الخاصة األىداؼ ضوء في مصفاة خبلؿ مف يدرؾ ولكنو مباشرة

  يخففوف قد األشخاص فبعض ، قيمتو مف لمتقميؿ فييا يتعرض التي المواقؼ مع الفرد تفاعؿ كيفية -
 السابؽ فشميـ نتيجة أو اآلخريف قبؿ مف قيمتيـ مف التقميؿ إلى تشير تصرفات أي تماماً  ويكبتوف

 عمى الحفاظ في وتساعده بالقمؽ الفرد شعور مف الذات تقدير عف الدفاع عمى القدرة تخفؼ حيث
 .( 57ص ،  1993 )الماضي ، الشخصي توازنو
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 الخطأ مف محاوالتو األولى حصيمة نتيجة تتكوف الراشديف عند الذات مفيـو يمكننا القوؿ أف      
 لذلؾ تبعاً  مختمفة يمعب أدواراً  كيؼ فيتعمـ وضعفو، قوتو مواطف فيعرؼ والفشؿ، النجاح أو والصواب،

 حياتو. عمى تطرأ التي التغيرات بكؿ معرفة عمى ويكوف
 :  ىقةراالم بمرحمة الذات تقدير عالقة-4

 تعني ىقةفالمرا ،الفرد عمى تطرأ التي والتغيرات التحوالت مف بمجموعة المراىقة مرحمة تتميز       
 تعد لـ أناه شكمت والتي طفولتو في الفرد بيا قاـ التي تتقمصاال جميع أف أي الطفولة مرحمة مف الخروج

ٕواتساع  الرفاؽ مجموعة تكويف خبلؿ مف وذلؾ مجتمعو في أوسع اندماج عف دائما يبحث فالمراىؽ ،تكفي
  المستقمة شخصيتو إلثبات منو حاولةم وذلؾ اآلخريف عف متميزة بأعماؿ القياـ خبلؿ مف معارفو دائرة
 األزمة وىذه ، المراىؽ لدى اليوية أزمة يخمؽ الذي ىو المراىقة إلى الطفولة مف االنتقاؿ ىذا أف غير

  المرحمة ىذه في الصراع جوىر اليوية مشكمة تعتبر بمعنى ، بالذات الشعور في عميقة تغيرات تحدث
 نفسو عمى التعرؼ يفقد يكاد تجعمو كياف بيزة أو بأزمة المراىؽ تصيب وغيرىا الجسمية التغيرات ألف ذلؾ

 الخمؿ مف نابعة األزمة ىذه جوىر كما إف لذاتو ،  تصوره وعف السابقة مفاىيمو كؿ في اىتزازه  ٕالىو  
 الشخصية بناء إعادة فإف ثمة ومف ، تغيرات مف يصاحبو وما البموغ نتيجة الشخصية بناء يصيب الذي
 التقدير وىذا  لذاتو المراىؽ تقدير عمى ىذا وينعكس ومحددة واضحة ىوية إلى الوصوؿ في أساسا تبدأ

 بعض يؤكد وليذا ، وخصائصيا أبعادىا يمتمس بدأ التي الجديدة اليوية ىذه عف رضاه مدى لنا يبيف
 موتن اليوية لدييـ أزمة تطور مدى عمى كمؤشر المراىقيف عند الذات تقدير قياس ضرورة عمى العمماء

 مف تمقاه لما إدراكو مف مستمد اإلحساس وىذا ، الذات تقدير إلى الحاجة الطفؿ رحؿ ام  نمو خبلؿ مف
 أصوليا في كبير حد إلى اجتماعية الذات أف " : ( 1902 ) " ككليف " العالـ يقوؿ حيث ، وتقدير اعتبار

 حصيمة وكذلؾ الغير عبر الذات إدراؾ في الحدس حصيمة ىو الذاتي بالوجود والوعي ، محتواىا وفي
 يحقؽ الفرد أف بمعنى ، ىادؼ سموؾ ىو الفرد يصدرىا سموؾ أي إذ ، " السواء حد إلى بالغير االتصاؿ

 خبلؿ تنمو مف فالذات ، أخرى جية مف نفسو وعمى ، جية مف المجتمع عمى فائدة لو ىدفا ورائو مف
 إحساس خبلؿ مف يتـ وىذا ،  اتجاىاتو فيو تنمو أف يمكف الذي اإلطار ترسـ التي االجتماعية التنشئة

 المجتمع وقوانيف العائمة سمطة اتجاه شديدة أزمة المراىؽ يعيش المراىقة أثناء أنو بو ،  فالمبلحظ اآلخريف
 الخاصة معاييره مف انطبلقا مستقمة بطريقة وتصرفاتو سموكياتو يواجو أف المرحمة ىذه خبلؿ فيحاوؿ 

 تكوف أف مف المراىؽ يتمكف ولكي ، فيو يعيش الذي المجتمع تحكـ التي يفالقوان إلى بالرجوع وليس
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 عميو يحصؿ وىذا الفردية وقيمو الشخصية طاقاتو وفي بالنفس الثقة بعض مف لو بدال  موضوعية خياراتو
 . (93ص  ، 2011 ، تكنسية )لذاتو  تقديره خبلؿ مف

 دليؿ الذات فتقدير ، لممراىؽ بالنسبة وميـ بيرك دور لو الذات تقدير أف القوؿ يمكف سبؽ مما       
 فيو الذات تقدير في الضعؼ أما ، نضجا األكثر األوقات في و االطمئناف بالثقة الفرد عمى إحساس

 فالمراىؽ    ، المحيط مع التكيؼ عدـ ىو عنيا ينتج وما والعاطفي االنفعالي االتزاف وعدـ بالقمؽ مرتبط
 االضطرابات ىذه فكؿ ، االستقرار عدـ حالة في فيعيش ، واضحة ىوية وال محدود دور تحديد يستطيع ال

 المراىؽ قدرة عدـ عميو يترتب مما المجتمع داخؿ اندماجو اختبلؿ إلى فتؤدي المراىؽ سموؾ عمى تنعكس
 . والعزلة االنطواء فيفضؿ االجتماعية المواقؼ مواجية عمى
 ر الذات ك تقييميا :الفرؽ بيف الذككر ك اإلناث في مفيكـ تقدي-5

 جاذبية الوجوأف الذكور ، ويبدو اف اإلناث تعطي أىمية اكبر لممظير والجاذبية الجسمية أكثر مف        
وتشير كثير مف ، عند الذكور و اإلناث تعد مؤشرا جيدا عمي بناء عبلقات اجتماعية مع اآلخريف 

عف قدراتيـ بثقة اكبر الذكور واف الذكور يعبروف إلي أف تقدير الذات عند اإلناث اقؿ منو عند  اسات الدر 
مف تقييـ اإلناث في أعمى وفي مرحمة المراىقة الوسطي يبلحظ اف تقييـ الذكور ألنفسيـ ، مف اإلناث 
ف مف حيث الفرص التي االجتماعية حيث تمعب الثقافة دورا كبيرا في الفروؽ بيف الجنسي مجاؿ القدرة
ذكور مقارنة باإلناث ، واف عند ال ىتقدير الذات المتعمؽ بالتحصيؿ أعم منيما ،  ويبدو أف تعطي لكؿ 

ف األوالد يحصموف عمي أ ىإلوتشير الدراسات  ،العبلقات يرتبط باإلناث أكثر منو عند الذكور موضوع
عمي االمتيازات  مف خبلؿ  مف خبلؿ الرياضة والعبلقات والذكاء ، بينما اإلناث يحصمف االمتيازات

 .( 192ص ، 2005)الضامف  ، في المدرسة الجوانب االجتماعية والتحصيؿ و  المظير
مف خبلؿ ما سبؽ تبيف اف كؿ مف الجنسيف في مرحمة المراىقة يكوف اىتمامو بميزة معينة عمى          

أف مف الذكور في المظير في حيف  أكبرفي مرحمة المراىقة وذلؾ أف اإلناث تعطي أىمية  األخرالجنس 
الذكور نجد اىتماماتيـ موجية لمرياضة في أف ذلؾ  اإلناث،بمقارنة  أعمىيكوف تقييميـ لذاتيـ الذكور 

 .في التحصيؿ أكثرنجد اىتماماتيـ  اإلناثحيف 
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 :تمييد 
 مواجية في اإلنساف يساعد فتحقيقيا عامة الناس حياة في ميما عنصرا النفسية الصحة تعتبر        

 ة السعيدة ويساىـ في تحقيؽ أىداؼالحياة الينيئوباتيا في الوصوؿ لمعيش الكريـ و وصعمشاؽ الحياة 
 في تحقيؽ الوصوؿ إلى رضا ا عزبؿ واف أىمية الصحة النفسية تتجاوز ذلؾ بدورىا الحياة وغاياتيا ، 

 يد و الماؿقدمة بعيدا في بذؿ الجوجؿ و تحقيؽ رضوانو ، ألىمية الصحة النفسية فقد ذىبت الدوؿ المت
 بدور الصحة النفسية في توفير فرصفرادىا ، ذلؾ إيمانا منيا يؽ مستوى عاؿ مف الصحة النفسية أللتحق

 ألخيرةاكبر ألفراد المجتمع لتحقيؽ االنجاز األفضؿ و الوصوؿ لتقدـ أعظـ ،  كما لوحظ في السنوات ا
 في الدوؿ النامية التي تعاني مف لنفسيتركيز الدوؿ المتقدمة عمى دعـ مشاريع الصحة النفسية و الدعـ ا

 ولقد  ،الحروب و االضطرابات وخصص لذلؾ مبالغ ىائمة مف األمواؿ مستيدفة المرأة والطفؿ و الشباب 
    مف لموقاية امحاذيً  موًقعا ويتخذ الصحة لتعزيز مجاؿ أوسع ضمف النفسية الصحة تعزيز وضع

 إف تعزيز الصحة النفسية أىيميـ،وتؿ النفسية والمعوقيف بيف بالعمااالضطرابات النفسية ومعالجة المص
 يخمؽ مما عمييا والمحافظة الصحية الحياة نمط لتبني الناس أفعاال لدعـ مثؿ تعزيز الصحة يكتنؼ

                . (7 ص ، 2005 )منظمة الصحة العالمية ،لمصحة  الداعمة والبيئية المعيشية الظروؼ
تعريؼ  اشرنا إلى مختمفة كماف تعريفات ىذا الفصؿ أىـ النقاط حوؿ الصحة النفسية متناولنا في            

عوامؿ  ة الداخمية المنشأ ثـ تطرقنا إلىعمـ الصحة النفسية ثـ نسبية الصحة النفسية ، قيـ الصحة النفسي
 النفسية، ة سية ومعاييرىا وكذا مناىج الصحاالىتماـ بالصحة النفسية ، وبعدىا الى مظاىر الصحة النف

وبعدىا إلى نظرية الصحة النفسية ، كما تطرقنا أيضا الى عنصر دو المدرس في العممية التربوية ،وفي 
رعاية النمو النفسي لمتمميذ لما ليذا العنصر مف أىمية في داستنا الحالية ، وأيضا العبلقة الصحة النفسية 

 بالمدرسة.  
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 /  مفيكـ االصحة النفسية :1
 اصة اف عمـ الصحة النفسية يتعامؿظيرت مفاىيـ متعددة ومتنوعة في ميداف الصحة النفسية خ       

 فسية أومع السموؾ والسمات المميزة لحاالت السواء وعدـ السواء والعوامؿ التي تسمح لمظاىر الصحة الن
 فمف إيجابانت سمبا أو سواء كا والتكيؼ،الشعور بانحرافيا أو اعتداليا مما يتبع ذلؾ مف أساليب التوافؽ 

 نجد : ؼيالتعار بيف 
( مرة ، 275) شرية لمفرد أو الجماعة ما يقاربالنفس بمعنى الذات الب /  كرد في القرآف الكريـ لفظ1   

قاؿ تعالى﴿ يا أيتيا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربؾ راضية مرضية فتارة تكوف النفس) الذات( مطمئنة 
متع صاحبيا بالتوافؽ النفسي وصحية نفسية ، بحيث يرضي الفرد بنفسو ، أي يت ( 27)الفجر االية﴾ 

      قاؿ تعالى مف وعف الوسط الذي يعيش فيو كما ورد أيضا عف النفس )الذات( الفاجرة ،  أفرادوعف 
، كما ود  أيضا عمى لساف  (07)سكرة الشمس اآلية ﴾ كنفس كما سكاىا فأليميا فجكرىا كتقكاىا﴿ 

، وىي النفس الحائرة  (2) سكرة القيامة ﴾  كال أقسـ بالنفس المكامةلنفس الموامة ﴿ رب العزة عف ا
كما أبرئ نفسي إف النفس ألمارة بالسكء ﴿اهلل تعالى  القمقة غير الراضية عما يقوـ بو صاحبيا ، ويقوؿ 

تي تأمر أي بوجود النفس الشريرة ال ( 53)سكرة يكسؼ اآلية ﴾ إال مف رحـ ربي إف ربي غفكر رحيـ 
 . (11ص،  2010)الخكاجة،  صاحبيا بالقياـ بأعماؿ السيئة غير السوية

وىذا  فسو ومع المجتمع الذي يعيش فيو التوافؽ مع نىو قدرة الفرد عمى / تعريؼ مصطفى فيمي : 2    
ف ع التحمس، وىذا يعني أف يرضى الفردالتمتع بحياة خالية مف التأـز واالضطراب ومميئة ب إلىيؤدي بو 

يسمؾ  مى عدـ التوافؽ االجتماعي كما النفسو واف يقبؿ ذاتو كما يتقبؿ اآلخريف فبل يبدو منو ما يدؿ ع
 في ظؿ مختمؼسموكا اجتماعيا شاذا بؿ يسمؾ سموكا معقوال يدؿ عمى اتزانو االنفعالي والعاطفي 

 .(  16 ص ،1990) فيمي، المجاالت وتحت تأثير جميع الظروؼ 
 انفعالية مركبة دائما نسبيا مع أنيا حالة عقميةعبد الخالؽ: لصحة النفسية ما يراه مف تعاريؼ ا/ 3   

والطمأنينة ا لذات ومع اآلخريف والشعور بالرضوالشعور بالسعادة مع ا يراـ،ء عمى ما الشعور أف كؿ شي
ىذه الحالة  قؽ فيلنشاط والقوة والعافية ويتحواألمف والسبلمة والعقؿ أو اإلقباؿ عمى الحياة مع الشعور با

           درجة مرتفعة نسبيا مف التوافؽ النفسي واالجتماعي عمى العبلقات االجتماعية راضية مرضية      
 . (19، ص  1990)أحمد ، 
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 Well Beningانيا حالة كاممة مف العافية : "  1946/ تعريؼ منظمة الصحة العالمية عاـ 4   
                                                   .(26،ص  2004) حجازم ،" ست مجرد غياب المرض او اإلعاقة الجسمية والعقمية واالجتماعية ولي

مما النفسية وعممية التوافؽ النفسي ىو الدراسة العممية لمصحة : / تعريؼ عمـ الصحة النفسية 2
 مراض نفسية ودراسة أسبابيايؤدي إلييا وما يحققيا وما يعوقيا وما يحدث مف مشكبلت واضطرابات وأ

  . (8ص،  2004)عبد المنعـ، أبك ناصر، وتشخيصيا وعبلجيا والوقاية منيا
وىو أوؿ مف استعمؿ مصطمح الصحة النفسية حيث استخدـ ىذا المصطمح تعريؼ أكدليؼ ماير :    

حة النفسية ليشير الى نمو السموؾ الشخصي نحو السواء وعمى الوقاية مف االضطرابات النفسية  فالص
كما تجعؿ الفرد  اتعني تكيؼ الشخص مع العالـ الخارجي المحيط بو بطريقة تكفؿ بو والشعور بالرض

 . (25ص،  2010) الداىرم ،  ى مواجية المشكبلت المختمفةقادرا عم
وانطبلقا مف التعاريؼ السابقة لصحة النفسية فإننا نجد انو مف الصعب الخروج بتعريؼ واحد         

أف الصحة النفسية لمشخصية اإلنسانية تحددىا مؤشرات ومتغيرات وعوامؿ عديدة متداخمة مع  كوف
مف يرى أنيا  األمراض، ومنيـالصحة النفسية خمو اإلنساف مف  يرى أففمنيـ مف  البعض،بعضيا 

 تحقيؽ التوازف ومنيـ أيضا مف يرى فييا تحقيؽ التوافؽ والتكيؼ، وىناؾ وجية نظر أخرى ترى أنيا
  الذات.تحصيؿ السعادة وىناؾ مف يراىا تحقيؽ 

 / نسبية الصحة النفسية :3
ورد في بعض التعريفات الجامعة لمصحة النفسية عمى أنيا " حالة دائمة نسبيا" يعني ذلؾ أف        

الصحة النفسية ليست حالة إحصائية ثابتة ، إما أف تتحقؽ أو ال تتحقؽ بؿ إنيا حالة ديناميكية متحركة 
يمكف أف تتغير مف عديدة كالطوؿ ، والذكاء... ، شطة ونسبية تتغير مف فرد إلى أخر كتبايف صفات ن

كما أف نسبية الصحة النفسية ترجع إلى  وقت آلخر لدى الفرد الواحد واف كاف ذلؾ في حدود ضعيفة ،
الزماف والمكاف لذا  اختبلؼ المعايير بيف المجتمعات بؿ وحتى تتغير بتغير مراحؿ النمو عند الفرد وكذلؾ

سوء التوافؽ أي تشير إلى  أويجب االنتباه عند إصدار األحكاـ عمى أنماط السموكيات الدالة عمى التوافؽ 
               الصحة النفسية مف عدميا والتي تؤثر في الصحة النفسية ، والتي تعد إلى حد كبير نسبية

 . (83ص،  1999) أحمد ،
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أف الصحة النفسية عممية ديناميكية متغيرة بتغير الظروؼ والمكاف والزماف وعميو يمكف القوؿ      
ومراحؿ النمو الحياتية المختمفة لمفرد واف تصور الصحة النفسية يتحدد حسب العوامؿ مختمفة ومتداخمة، 

 مما يجعؿ الحكـ عمييا مؤقت ومتغير ألنيا غير ثابتة وفي تغير مستمر.
 داخمية المنشأ :/ قيـ الصحة النفسية 4      
 اخمية المنشأ المادية وغير ماديةتساىـ الصحية النفسية في وجود الحياة اإلنسانية كميا بقيميا الد       

 وٕانتاجياتو النفسية عبلقة متبادلة مع عافية المجتمع  مف أجؿ الفرد والمجتمع و الثقافة ، تمتمؾ الصحة
 ة النفسية معتبرة بطرؽ مرتبطة متعددة :ومع أعضاء ىذا المجتمع ويمكف أف تكوف قيـ الصح

 .الصحة النفسية أساسية مف اجؿ عافية األفراد ووظائفيـ  -
  .الصحة النفسية الجيدة مورد ىاـ لؤلفراد والعائبلت والمجتمعات واألوطاف -
تساىـ الصحة النفسية كجزء ال يتجزأ مف الصحة العامة ووظائؼ المجتمع وليا تأثير عمى اإلنتاجية  -

 الية.اإلجم
الصحة النفسية تيـ كؿ فرد كما تتولد في حياتنا اليومية في المنازؿ والمدارس وأماكف العمؿ  -

 والنشاطات في وقت الفراغ .
 كؿ المجتمعات.في  والبشري واالجتماعيتساىـ الصحة النفسية االيجابية في الرأسماؿ االقتصادي  -
لصحة وكذلؾ تؤثر الصحة النفسية عمى يمكف لمقيـ الروحية أف تقدـ مساىمات ىامة في تغيير ا -

 .( 26ص،  2008) الكفافي ،الحياة الروحية 
 والمجتمع لذا وجب عمينا االىتماـوعميو يمكف القوؿ أف الصحة النفسية ليا أىمية بالغة في حياة الفرد     

 ىاره.بالصحة النفسية والتأكيد عمييا مف أجؿ تحقيؽ حياة كريمة لمفرد وفي تنمية المجتمع وازد

 )2ص ، 2000نادية ،  (: /عكامؿ االىتماـ بالصحة النفسية5
 مف يعاني فيو لذلؾ نتيجة والتوترات،االحباطات و  بالمشاكؿ ممموءة حياة يعيش الذي الفرد إف      

 عدداً  حالياً  ىناؾ انو دوف شؾ ومف،البدنية األمراض إلى عادة تؤدي قد واالنفعالية النفسية االضطرابات
 وقد، اليومية حياتو في منو الشخص يعاني الذي الشديد القمؽ إلى سببيا يعود التي الجسدية مراضاأل مف

 األمراض أو جسدية األمراض النفس أو البدنية النفسية باألمراض األمراض ىذه ىعم أطمؽ
 النصفي والصداع الدـ والربو وضغط المعدةقرحة  حاالت نجد األمراض ىذه ومف السيكوسوماتية،

 وغيرىا. اليستيرية واألمراض
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 بدراسة تيتـ ألنيا لممجتمع ميمة فيي أولويات يشكؿ أصبح النفسية الصحة عمى التركيز فإف لذلؾ      
 اف كما ،فيو يعيش الذي المجتمع وعمى الفرد شخصية نمو عمى تؤثر التي االجتماعية المشكبلت وعبلج
 النفسي التوافؽ يحقؽ لكي وتقومو الفرد سموؾ بطض عمى تساعد ألنيا لممجتمع ميمة النفسية الصحة
 صالًحا. مواطنا ويكوف

 األفراد عمى مبلحظتو تمت ما األخيرة السنوات في النفسية بالصحة االىتماـ عوامؿ مف كذلؾ       
 وتضاءؿ وفاعميتيـ، وٕانتاجيـ إنجازىـ زيادة حيث مف النفسية الصحة مف مناسب بقدر يتمتعوف الذيف

 االىتماـ لزيادة دفع ما وىذا ،المنشآت مختمؼ عمى والجيد الماؿ مف الكثير يوفر قد النفسية مشكبلتيـ
 والعامميف. النفسية لمطبلب بالصحة المتقدمة الببلد في والمصانع والشركات والمعاىد والجامعات بالمدارس

 الصعوبات بعض يعاني قد مناسبة بتييئة المدرسة في التحاقو عند الطالب يحظى لـ فإذا       
 عمى ينعكس سمباً  قد الذي األمر ،فييا النظاـ وقسوة المدرسي المجتمع وأفراد المدرسة بيئة مف والتوترات

 .النفسية وصحتو توافقو
 تقدـ التي اإلرشادية بالبرامج والتعميـ التربية ةليمسؤو  اىتماـ األخيرة السنوات في المبلحظ ومف      

 في الوسط لبلندماج تييئتيـ أجؿ مف وذلؾ  ؿالمراح جميع في بالمدارس وفيمتحق الذيف الجدد لمطبلب
 في المجاؿ تختمؼ ىذا في تقدـ التي فالبرامج ،  منو منفرة و سمبية صوراً  لدييـ تتكوف ال وحتىالمدرسي 

 في بعض الميارات الطبلب إكساب إلى ييدؼ نمائي ىو ما ومنيا وقائياً  اغمبيا يكوف حيث ،  مناىجيا
 الميارات المرتبطة ببعض التعريؼ وكذلؾ ، المدرسية األنظمة ومع والمعمميف الزمبلء مع لتعامؿا

 األسبوع التمييدي ىي لمطبلب تقدـ التي اإلرشادية البرامج أىـ ولعؿ ، الجيدة االستذكار وطرؽ بالمناىج
 ي .الدراس العاـ بداية في تنفيذىا في فعاليتيا تظير والتي اإلرشادية والتييئة

 / مظاىر الصحة النفسية :6
 صر عمى خمو الفرد مف أعراض المرضمف التعريؼ االيجابي لمصحة النفسية يتضح أنيا ال تقت         

 عبلمات ايجابية تميزىا عفو  ظاىربؿ ىي تتضمف إلى جانب مالسموكي االضطراب  أوالنفسي 
 ف أف ال يبلحظيا اآلخروفمكوبعض المظاىر موضوعية ي أو مضطربة نفسيا الشخصية المرضية

                                    وؿ اىر عمى حد قوبعضيا ذاتية ال يشعر بيا إال صاحبيا وىذه المظ
 يمي : ما( 140-130ص ص ،  2019) العرضي ، 
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الفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية يستمتع بحياتو في كالسعادة مع النفس مع اآلخريف :  االشعكر بالرض-أ
 األسرة وفي العمؿ ومع األصدقاء ، ويشعر بالطمأنينة وراحة الباؿ في أغمب أحوالو.

 كيؼ يكسب األصدقاء ويؤثر في الناس . عند تعاممو مع اآلخريف ويعرؼوذلؾ  شعكر الفرد باألماف:-ب
نب بحيث يكوف لدى الفرد دراية بنواحي القوة فيو يعمؿ عمى دعميا وجواالتقدير المكضكعي لمذات : -ج

 الضعؼ فيحاوؿ أف يواجييا أو يعدليا مع عدـ اإلحساس الشديد بالذنب .
بحيث يستطيع الفرد توظيفيا ووضعيا القدرة عمى التعامؿ مع الخبرات كالمكاقؼ الحياتية المختمفة : -د

 موضع التطبيؽ .
لنفسو أىدافا  فالشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية يتخذتبييف أىداؼ كاقعية سعيا لتحقيؽ الذات :  -ق

مما قد يعرضو لمفشؿ  واقعية يستطيع تحقيقيا فيو ال يبالغ في سـ مستوى طموحاتو بشكؿ يفوؽ قدراتو ،
ومف ثـ اإلحباط كما انو ال يتخذ لنفسو أىدافا اقؿ مف قدراتو مما ال يمكنو مف االستفادة مف قدراتو بشكؿ 

 كامؿ ، ففي الحالتيف يعجز الفرد في تحقيؽ ذاتو . 
فالشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية ىو القدرة عمى المكاجية الكاقعية لممشكالت كمطالب الحياة : -ك 

شخص قادر عمى مواجية مطالب الحياة ومشكبلتيا بواقعية وايجابية دوف اف تسيطر عمييا لنزعة 
 العدوانية أو النزعة اإلنسحابية في مواجيتيا .

الفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية عادة ما يمتمؾ إرادتو في سؤكلية :حرية اإلرادة كالقدرة عمى تحمؿ الم-م
 كؿ ما يصدر عنو مف أقواؿ وأفعاؿ ويكوف قادرا عمى تحمؿ المسؤولية في اي موقع مف مواقع الحياة 

فجوىر الصحة النفسية ىو تغيير الواقع الممكف تغييره وتقبؿ الواقع المستحيؿ تقبؿ الذات كاآلخركف : -ز
، فالشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية إذا    ما شعر بعجزه في تغيير الواقع أو إصبلح اآلخريف  تغييره

يمكف تغييرىا مثبل كما   فانو يتقبؿ ذاتو عمى عمتيا كما يتقبؿ اآلخريف عمى عمتيـ ، فأحداث الماضي ال
ات والتشوىات التي قد وكذلؾ ال يمكف تغيير العاى ال يمكف تغيير الخصائص العقمية كمستوى الذكاء ،

 يتعرض ليا األصدقاء واألقارب ، فمثؿ ىذه الحاالت يجب عمى الفرد اف يتقبميا عف رضا .
وفي مختمؼ  فالشخص المتمتع النفسية يكوف قادرا عمى بذؿ المزيد مف الجيد البناء االيجابية :-س

اليومية فيو دائـ السعي والكفاح في ال يقؼ عاجزا أماـ العقبات والمشكبلت الحياتية االتجاىات ، كما انو 
 الحياة .
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ا عمى االستمتاع بالحياة والعمؿ والمعب والمرح وكؿ ىذا يجعؿ ر يكوف الفرد قاد أفاالستمتاع بالحياة : -ؾ
 .لحياة الفرد مذاقا حموا 

 ة ئبل ولكف دوف اإلفراط أو مغاالفالشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية عادة ما يكوف متفاالتفاؤؿ : -ر
 يميؿ لمتشاؤـ الف التشاؤـ يعمؿ عمى استنزاؼ طاقة الفرد وتقميؿ نشاط وٕاضعاؼ دوافعو  وىو في حياتو ال

 نجد أف مظاىر الصحة النفسية تتمثؿ فيما يمي :  ومنو     
 .*تكامؿ الذات 
 .*توازف الذات 

 .*العيش مع اآلخريف والتواصؿ معيـ والتكيؼ مع محيطيـ 
 .*العمؿ والعطاء

 وحتى يتحقؽ تكامؿ الذات البد عف توفر :        
 .*فيـ الذات وتقبميا والرضا عنيا 

 . *تنمية الذات مف جميع جوانبيا لتصبح أكثر قوة ونشاط
   / معايير الصحة النفسية: 7

( التي  NORMS( أو المحكمات )CRITERIAبعض المعايير ) الموضوع سنتناوؿوفي ىذا      
 كف استخداـ ىذه المعايير كمؤشراتالسموؾ السوي والسموؾ الغير السوي  ويمتساعدنا في الفصؿ بيف 

 ىذه المعايير : (40- 38،ص ص  2010الداىرم ، تساعدنا عمى تقويـ كؿ فرؽ بعناية فائقة وذكر )
 المعيار الشخصي :-أ

 لمعيار عمىيقوـ ىذا او  د طبيعة السموؾ ) سوي /غير سوي (يعتبر مف المعايير الحديثة لتحدي       
صفو  ر توجد لديو خبرات تعكالتقرير الذاتي لمفرد فإذا كاف الشخص راضيا عف حياتو إلى حد ما وال

                            المعيار                                                     وماتيكيا بأنو شخص سوي طبقا ليذانعرفو أوت فإننا حياتو
 أو شاذة رأفكارىـ أو أفعاليـ تعتبألفراد الذيف يعانوف إحباطا أو خوفا فاف مشاعرىـ و ومف ناحية فاف ا

                                        شخصيتيـ.صة الف ىناؾ اضطرابا في تحتاج إلى معاممة خا
 المعيار اإلحصائي :-ب

 مات لمشخصية عمى عينة ممثمةلو قمنا بتطبيؽ اختبار نفسي يقيس سمة معينة أو مجموعة مف الس      
العتدالي افاف ىذه السمة أو السمات سوؼ تخضع في توزيعيا لممنحى لؤلفراد أي مجتمع تمثبل جيدا 
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حيث نجد أف األفراد األسوياء أو العادييف سمة الذكاء ىي الخاضعة لمتوزيع )المنحى الجرسي ( ولتكف 
لمتوسط ، فيما األفراد الغير العادييف )فاألذكياء يمثموف األغمبية ويتمركزوف في منتصؼ المنحى حوؿ ا

الموىوبيف أو تخمؼ ذىني( سوؼ يقعوف عمى طرفي المنحنى وىما يمثبلف القمة ، ينحرفوف عف المتوسط 
بمقدار انحرافيف معيارييف موجبيف بالزيادة أو النقصاف فيما ضعاؼ العقوؿ يقعوف عمى الطرؼ األخر 

 .بالزيادة أو النقصاف لممنحى بمقدار معياريف سالب 
 المعيار االجتماعي: -ج 

تبنى ىذا المعيار وجية نظر القائمة أف لكؿ مجتمع ثقافة معينة و تحكمو معايير سموكية اجتماعية     
تحكـ تفاعبلت الفرد ، كما أف لكؿ ثقافة مجتمع محرماتيا وعمى الفرد أف يمتـز بيذه المعايير لكي يحقؽ 

سوي كما أف التزاـ الفرد الشديد بالمعايير السائدة  رعنيا اعتبر شخصا شاذا غي سموكو السوي فإذا اخرج
 في المجتمع قد تجعمو غير قادر عمى تقبؿ التغيرات الحادثة في مجتمعو .

 : يالتالءمالمعيار  -د
الفرد عمى تحقيؽ النضج في ىذا المعيار يتحدد السموؾ السوي والغير سوي مف خبلؿ مساعدة     

وتحقيؽ الفرد لذاتو فالدافع إلدراؾ الجيد الكامؿ الذي يبذلو الفرد يعتبر بمثابة عامؿ ىاـ لتحديد  بالمطمو 
وما يميز ىذا المعيار انو يشجع األفراد عمى أف تنمو شخصياتيـ مف  السوي ، رالسموؾ السوي والغي

حينما  السواءصؼ سموكو أف سموؾ الفرد يصبح مقبوال ويتككلماف  ويرى ،خبلؿ إدراكيـ ألنفسيـ كآدمييف
 .يتبلءـ مع مجتمعو أما إذا خرج السموؾ عف ذلؾ فاف سموكو يصبح مرضيا 

ومنو نجد أف تحديد أو الفصؿ بيف السموكيات مف خبلؿ عدة معايير ولكؿ معيار لو اتجاه خاص بو      
 .يفسر السموؾ مف وجية نظره الخاصة

 مناىج الصحة النفسية: -8
 ج متعددة لموصوؿ بالفرد الى مستوى قبوؿ مف الصحة وتتمثؿ ىذه المناىج في : ىناؾ ثبلثة مناى    

 أ/ المنيج اإلنمائي : 
حمة ر ىو منيج إنشائي يتضمف زيادة السعادة والكفاية والتوافؽ لدى األسوياء والعادييف خبلؿ         

ويتحقؽ ذلؾ عف طريؽ  ،النفسيةنموىـ حتى يتحقؽ الوصوؿ بيـ إلى أعمى المستويات ممكنة مف الصحة 
ومف خبلؿ رعاية المظير  ومينيا(تربويا  نفسيا،دراسة اإلمكانات والقدرات والتوجييات التوجييي السميـ )
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الفيزيولوجيا و عقميا و اجتماعيا وانفعاليا بما يتضمف إتاحة الفرص أماـ المواطنيف لمنمو السوي تحقيقا 
 النفسية.لمنضج والتوافؽ والصحة 

   الكقائي :ب/المنيج 
، وييتـ باألسوياء ت واالضطرابات واألمراض النفسيةويتضمف الوقاية مف الوقوع في المشكبل       

واألصحاء قبؿ اىتمامو بالمرض ليقييـ مف أسباب األمراض النفسية ، ولممنيج الوقائي مستويات ثبلثة 
مكاف ثـ تقميؿ اثر إعاقتو وأزماف تبدأ بمحاولة منع حدوث المرض ثـ تشخيصو في مرحمتو األولى بقدر اإل

الوقائية الحيوية الخاصة بالصحة  اإلجراءاتالمرض ، وتتركز الخطوط العريضة لممنيج الوقائي في 
العامة ، واإلجراءات النفسية الخاصة بالنمو النفسي السوي ونمو الميارات األساسية والتوافؽ الميني 

       جتماعية السميمة ويطمؽ البعض عمى المنيج الوقائي باسـوالمساندة أثناء الفتات الحجة والتنشئة اال
 ) التحصيف النفسي (.
 ج/ المنيج العالجي :

ويتضمف عبلج المشكبلت واالضطرابات واألمراض النفسية حتى العودة الى حالة التوافؽ         
ؽ عبلجو وتوفير والصحة النفسية ويتيـ ىذا المنيج بأسباب المرض النفسي وأعراضو وتشخيصو وطر 

 .  ( 12ص،  2005) زىراف ، والمستشفيات النفسية  المعالجيف والعيادات

 النظريات المفسرة لمصحة النفسية: -9
لقد تعددت النظريات واالتجاىات العممية في تفسير منشأ االضطرابات النفسية والعصبية في ميداف       

وبالتالي تصوره لحالة  المرضرأيو فيما يخص سبب عمـ الصحة النفسية فكؿ اتجاه نظري يحاوؿ تأكيد 
اتجاىات النظرية كثيرة ومتعددة سنحاوؿ عرض بعض تمؾ االتجاىات النظرية بطريقة  أفالصحية بما 

 مختصرة وىي كاآلتي:   
 أ/ مدرسة التحميؿ النفسي :   

درة الكاممة عمى تنظيـ ىو اإلنساف الذي يممؾ "األنا" لديو القفركيد اإلنساف السميـ في نظر        
واالنجاز ويمتمؾ مدخبل لجميع أجزاء "اليو" ويستطيع التأثير عميو حيث في حالة الصحة ال يمكف فصميا 
عف بعضيا ، ويشكؿ " األنا" األجزاء الواعية والعقبلنية مف الشخص وتتجمع الغرائز البلشعورية في 

النفسي( وتكوف في حالة الصحة النفسية  "اليو" بحيث تتمرد وتنشؽ في حالة العصاب ) االضطراب
األعمى" الذي يمكف تشبييو بالضمير مف حيث  األنامندمجة بصورة مناسبة ، كما يضـ ىذا النموذج " 
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ية العميا لمفرد إنسانية ومبيجة انو في حالة الصحة النفسية تكف القيـ األخبلق فريد"الجوىر وىنا يفترض "
الصحة النفسية  وال يقاس مقدار،جة مف خبلؿ تصورات جامدة مرىقة في حيف حالة العصاب مثارة ومبتي

عدـ وجودىا وٕانما تتجمى الصحة النفسية مف خبلؿ القدرة  أومف خبلؿ القدرة الفردية عمى حؿ الصراعات 
 . (49 ص، 2007) رضكاف ،  ى حؿ الصراعات ومواجيتوالفدية عم

 / المدرسة المعرفية : ب
ية مف وجية نظر أصحاب ىذه المدرسة القدرة عمى تفسير الخبرات بطريقة تتضمف الصحة النفس      

منطقية تمكف الفرد مف المحافظة عمى األمؿ ، واستخداـ ميارات معرفية مناسبة لمواجية األزمات وحؿ 
المشكبلت وعميو فالشخص المتمتع بالصحة النفسية قادرة عمى استخداـ استراتيجيات معرفية مناسبة 

الضغوط النفسية ويحيا عمى فسحة مف األمؿ وال يسمح لميأس بالتسمؿ إلى نفسو ، فاإلنساف لمتخمص مف 
يقع ضريع المعانات واالضطرابات نتيجة لخمؿ في نظاـ المعتقدات ، أما الشخص المعافى فيو ذلؾ الذي 

قبلني سيادة يتمتع بنظاـ معتقدات واقعية في النظرة إلى الذات واآلخريف وينتج عف ىكذا نظاـ واقعي ع
 (44-43 ص ص ، 2000) حجازم، التفكير االيجابي في المواقع الحياتية كما في الموقؼ مف الذات 

 ج/ المدرسة اإلنسانية : 
تبدو الصحة النفسية عند المفكريف اإلنسانييف في مدى تحقيؽ الفرد لئلنسانية تحقيقا كامبل ويختمؼ      

ف حيث اإلنسانية الكاممة وىكذا يخالفوف في مستويات صحتيـ األفراد فيما يصموف إليو مف مستويات م
فيما يمي وجية نظر وجية نظر كارؿ ركجكز و إبراىيـ ماسمك  النفسية ، ومف رواد ىذه المدرسة نجد 

 المجاؿ . في ىذا كؿ منيما
ى أف لئلنساف حاجات متنوعة وأف ىذه الحاجات تتنوع بصورة ىرمية منيا ذات مستو ماسمك يرى      

يضـ المستوى األوؿ الحاجات الفيزيولوجية والحاجة إلى األمف  ،األدنى واألخرى ذات المستوى األعمى 
والسبلمة فإشباع الحاجات الجسمية تشعر الفرد باألماف ، وعندىا سيحاوؿ إشباع المستوى األعمى مف 

عطؼ والحناف  والتحصيؿ الحاجات التي يطمؽ عمييا الحاجات االجتماعية منيا الحاجة إلى الصداقة وال
وتحقؽ الصحة النفسية عندما يتمكف الفرد مف ماسمك وتحقيؽ الذات الذي يعد الغاية العظمى في ىـر 

قائمة طويمة مف خصائص ماسمك اشباع ىذه الحاجات بطريقة سوية ويحقؽ إنسانيتو الكاممة ، كما قدـ 
 اإلنساف الذي يحقؽ أقصى حاالت الذات وىي : 
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لفعاؿ لمواقع والتعامؿ االيجابي معو، مواجية صعوباتو بدال مف االنسحاب في األوىاـ اإلدراؾ ا   
 .واألحبلـ 

  .درجة عالية مف تقبؿ الذات واآلخريف -
 .القدرة عمى المرح والمداعبة واالستمتاع بمناىج الحياة -
 .القدرة عمى مقاومة الضغوط االجتماعية  -
 .األصالة واالبتكار في العمؿ والمواقؼ  -

وىو واضع نظرية الذات في عمـ النفس، أف كؿ فرد قادر عمى إدراؾ ذاتو في ركجكز بينما يرى    
وتكويف مفيوـ أو فكرة عنيا وينمو مفيوـ الذات نتيجة التفاعؿ االجتماعي جنبا الى جنب مع الدافع 

يقيا فاإلنساف الداخمي لتحقيؽ الذات ،ولكي يحقؽ اإلنساف ذاتو البد اف يكوف مفيومو عنيا موجبا وحق
المتمتع بالصحة النفسية ىو شخص القادر عمى تكويف مفيوـ ايجابي عف نفسو والذي يتفؽ سموكو مع 

 . ( 49ص،  2000) حجازم ،  ر االجتماعية ومع مفيومو عف ذاتوالمعايي
 د/ المدرسة السمككية :

اكتساب الفرد لعادات  يرى أصحاب المدرسة السموكية أف الصحة النفسية السميمة تتمثؿ في        
مناسبة أو المبلئمة ،تساعد عمى مواجية المواقؼ الصعبة وحسـ الصراع واتخاذ القرار المناسب الذي 
يمكنو مف حسف التعامؿ مع اآلخريف بما يحقؽ لو حياة مطمئنة في المجتمع الذي يعيش فيو وينتمي إليو 

ليذا فيـ يؤكدوف عمى  ات المكتسبة أو المتعممة ،وىـ ينظروف إلى اإلنساف باعتباره تنظيـ معيف مف العاد
أىمية العوامؿ البيئية التي يتعرض ليا الفرد خبلؿ مراحؿ نموه، ويعتبروف ىذه العوامؿ عوامؿ أساسية في 
عممية تشكيؿ سموكو ، ويرى السموكيوف أف ما يصيب اإلنساف مف اضطراب انفعالي أو توت وعدـ قدرتو 

ـ ما ينشأ في حياتو مف صراع ، إنما ىو نتيجة لعدـ قدرة الفرد عمى استيعاب عمى اتخاذ القار أو الحس
       حدوث خطأ أو قصور في عممية التعميـ  إلىالمواقؼ الجديدة التي يواجييا ويرجعوف ذلؾ 

    . ( 21ص ،  1980،  إسماعيؿ)
 ق/ المدرسة الكجكدية :

فكرية في فمسفات قديمة ، لكنيا تبمورت وبرزت  ظيرت بوادر المدرسة الوجودية بوصفيا اتجاىا      
 19(  في  القرف (ktierk gardكيرؾ جارد فمسفة أو نزعة واضحة المعالـ عمى يد الفيمسوؼ الدانماركي 

وترى المدرسة الوجودية أف أساس فيـ نفسية الفرد ىو تجربتو الشخصية ،وتفسير المرض النفسي بأنو 
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وأف مف يتعثر في أداء دوره او في تعامؿ وجوده مع اآلخريف فانو  ظاىرة وجودية وليس مرضا حقيقيا
يعاني مف )القمؽ ( وجودي ناشئ عف شعور بعدـ جدوى أو بفراغ وتفاىة الوجود في العالـ وعمى ىذا فاف 

 محور المرض النفسي ىو تعبير عف قمؽ وجودي. 
ليس ىو استعادة االتزاف بؿ ما يسميو ( أف ما يحتاج إليو اإلنساف حقيقة frankl)فرانكؿ ويرى         

بالديناميات الراقية، أي ذلؾ النوع مف التوتر البلئـ الذي يحتفظ بو الفرد موجيا بثبات نحو تحقيؽ قيـ 
ما يضمف ويحفظ صحتو النفسية إذ أف اليروب  أيضاوىذا  الشخصي،محددة نحو إقرار معنى لوجوده 

الوجودييف الصحة النفسية في  الوجودي، ويرىالفراغ مف أي موقؼ ضاغط سوؼ يؤدي الى وقوعو في 
 خمؽ حالة مف االتزاف بيف األشكاؿ الثبلثة لموجود:

المشارؾ في العالـ، الف العصابي ىو المنشغؿ  بالفرد الوجودوالوجود الخاص  بالفرد،الوجود المحيط 
ماكرركساف رط ويرى بالوجود المحيط بو بشكؿ مفرط وميمؿ في الوقت نفسو لوجوده الخاص بشكؿ مف
تبدو عمى  ومعنوية كماأف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف الصحة النفسية والعيش في سبيؿ االلتزامات أخبلقية 

يعرؼ الشخص مشاعره ومعتقداتو واف يبدييا  أفالشخصية السميمة شجاعة الوجود ويعني ىذا التعبير 
 .(  185-184ص ص ،  2019، ) العبيدم  ويتحمؿ النتائج التي تترتب عمى مثؿ ىذه األفعاؿ

 ك/نظرية التعمـ االجتماعي :
 ونظرية مف التقاليد الواسعة لكؿ مف نظرية التعمـ نشأتلركتر إف نظرية التعمـ االجتماعي        

 تحدث تكامبل بيف ثبلثة اتجاىات تاريخية واسعة في عمـ النفس ىي : الشخصية، وىي
نظرتو إلى أي عممية تعميمية أخرى ،واف   المرض النفسي إلىر" ركتيالسموؾ والمعرفة والدافعية وينظر"  

راضيف  رغير المتكيفيف ال تنشأ أصبل في رؤوسيـ بؿ مع عبلقاتيـ مع اآلخريف وىـ غيالمشاكؿ األفراد 
ويتصفوف بطرائؽ تعجؿ في صدور استجابات عقابية مف المجتمع ويتصرفوف بطرائؽ  عمى أنفسيـ ،

مف حرية الحركة  ضعيؼعقابية مف المجتمع ويتصفوف في الغالب بمستوى  تعجؿ في صدور استجابات
أو اإلشباع الناتجة مف أدائيـ ألنشطة  ائؾ الذيف يحققوف خبرات الرضولـ أأما األفراد المتكيفيف  في

إلى إف القمؽ النفسي والسموؾ الدفاعي باندكرة" سموكية يقوميا المجتمع عمى أنيا أنشطة بناءة ، وأشار "
، اف ىناؾ أمريف يؤدياف إلى نشوء األمراض النفسية ىما االختبلؿ الوظيفي في تثميف الذات وتقديرىا و 

 . ( 185-184ص ص ،  2019العبيدم ، ) واالختبلؿ الوظيفي في التوقعات
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تكوف ىناؾ نظرية  أفمف خبلؿ النظريات التي تناولتنيا الباحثة توصمت انو مف ليس مف اليسر        
كؿ متكامؿ بيف ىذه النظريات  العمـ بؿ وظواىر ىذااممة في عمـ النفس تستطيع تفسير حقائؽ واحدة ش

وذلؾ الف موضوع البحث في ىذه العمـو  الظواىر،لذلؾ نجد مف الصعوبة صياغة قوانيف دقيقة تفسر ىذه 
واىر فضبل عف تعقد الظ وسمات،ىو تعقيد اإلنساف وصعوبة اإلحاطة بكؿ ما يتعمؽ بو مف مظاىر 

 أبعادىا.اإلنسانية وتعدد 
 العالقة بيف الصحة النفسية كالمدرسة :-10
إف العبلقة بيف الصحة النفسية والمدرسة عبلقة وثيقة واف تفضبلت حياة التبلميذ داخؿ المدرسة      

ناه ولو أخذنا التعميـ بمع لمتبلميذ، حتىحافمة بالخبرات التي تؤثر سمبا أو إيجابا عمى الصحة النفسية 
لنا أف ىناؾ عبلقة وثيقة  لممدرسة، لتبيفالضيؽ التقميدي بأنو مجرد التحصيؿ الدراسي واليدؼ الرئيسي 

 أخرى.بيف الصحة النفسية مف جية والتحصيؿ مف جية 
تو عمى تكويف ر التمميذ الذي يعاني مف القمؽ أو مشغوؿ ذىنيا بمشكبلتو االنفعالية وعدـ قد إف     

الف معظـ طاقاتو  شرح المدرسأقرانو بالمدرسة سيصعب عميو التركيز عمى  عبلقات اجتماعية مع
مب وسيؤدي ذلؾ إلى تأخره الدراسي وحؿ ما يط وجيوده يتـ استنفاذىا في انشغالو بمشكبلت انفعالية ،

ىذا التأخر الدراسي إلى الشعور بالنقص ونقصاف الثقة بالنفس وسيترتب  منو تدريبات وواجبات ما يقود
شكاؿ مف السموؾ الشاذ مثؿ اليروب مف المدرسة خوفا مف العقاب واالنضماـ إلى أىذا كمو إلى عمى 

قراف السوء وىذا بداية االنحراؼ ، ولو عممنا اف ىذه االستجابات السيئة يمكف تمقييا مف قبؿ المدرس إذا أ
ا أىمية الرعاية دراكنألما وجو اىتمامو بتبلميذه المتأخريف ويوضح ليـ ما غمض مف الموضوعات ،

والتوعية النفسية لممدارس وأثرىا في التقدـ الدراسي لمتمميذ ونمو شخصياتيـ يتبيف لنا مدى التأثير المتبادؿ 
 .(  473ص ،  2004) عبداهلل ،  ييف التعميـ الدراسبيف الصحة النفسية وب

تييئة عبلقات وظروؼ أكثر لذا يمكف القوؿ إف ما تيدؼ إليو الصحة النفسية بالنسبة لممدرسة الى     
مناسبة لمنمو السوي التمميذ وكذا مواجية الحاجات النفسية االجتماعية لمتمميذ كما تصحح أشكاؿ السموؾ 

 مشكبلتيـ.عند التبلميذ ومعالجة الشاذ والمنحرؼ 
 دكر المدرس في العممية التربكية كفي رعاية النمك النفسي : -11

في العممية التربوية في رعاية النمو النفسي وتحقيؽ الصحة النفسية يمعب المدرس دورا ىاما         
أو  ا لمميارات والتوافؽ ومشخص مظاىرفالمدرس ليس ناقبل لممعمومات فحسب ولكنو أيضا معمم، لمتمميذ 
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أعراض أي اضطراب سموكي ومصحح ومعالج ليذا االضطراب كما يجب أف يتمتع المربوف في حد ذاتيـ 
توافقيـ الشخصي واالجتماعي تؤثر عمى الصحة  وءا حؿ مشكبلت المدرسيف وسفسية وىذبصحة ن

فكمما كانت عبلقة سوية بيف المربيف  يكوف قدوة صالحة، أفالنفسية لمتبلميذ الف شخصية المربي يجب 
والتبلميذ وبيف التبلميذ بعضيـ ببعض وبيف المدرسة واألسرى كمما ساعد ذلؾ عمى حسف توافقيـ النفسي 

 رىـ باألمف مما يؤدي إلى النجاح والتوفيؽ.وشعو 
ومفيوـ المدرس /المرشد   مف أىـ المفاىيـ التي  يعمـ، ويوجو، ويعالجوعمى المدرس أف يعمؿ كمربي     

                       في كثير مف أىدافيا مع الصحة النفسية  والتربية تشترؾيجب اف نضعيا في الحسباف في إعداد المعمـ، 
 . ( 34 ص ، 2010خكاجى ،) ال 

إف لممدرس دور ميـ جدا في العممية التربوية واإلرشاد النفسي لمتخفيؼ مف المشاكؿ السموكية          
.ز مشاكمو مف دوف لمتمميذ وكذا البحث عف حموؿ تساعد التمميذ في تجاو   تأـز

 خالصة الفصؿ: 
ير نحو تحقيؽ شخصيات ايجابية متكيفة مع توصنا إلى أف الصحة النفسية عمـ يستطيع أف يقدـ الكث    

االضطراب والقمؽ كما أنيا  ويسبب ليـوقادرة عمى تجنب كؿ ما يعصؼ بحياتيـ  مجتمعيا،نفسيا ومع 
أحسف صورة مما يجعميـ في حالة مف الرضا  الحياة فيتعنى بمساعدة المراىقيف إلى تأدية أدوارىـ في 

  بالنفس.والسعادة والثقة 
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 تمييد    
  ) النفسية صحةال الذات، تقدير(يرات متغو مف بمؽ يتع ما كؿو  النظري الجانب إلى تطرقنا بعدما       

 أىداؼ لتحقيؽ بيا نامق التي اإلجراءاتعمى  يحتوى الذي التطبيقي جانبمل البحثف م جزءا خصصنا
 والتأكد الدراسة وعينة مجتمع واختيار المبلئـ، دراسةال منيج اختيار في اإلجراءات ىذه تمثمت ولقد الدراسة

 األساليب ألىـ وممخص أىدافو لتحقيؽ بيا ناقم التي الخطوات وأىـ الدراسة، أدوات وثبات صدؽ مف
 نتائج لعرض الموالي ؿالفص في مباشرةؿ ننتق كي النتائج استخراج في ىانااستخدم التي اإلحصائية

 .المقدمة الفرضيات ضوء ىف اتيومناقش ، اىوتفسير  البحث

 منيج الدراسة-1  
الوصفي الف طبيعة  المنيج استخدمنا ،وتساؤالتيا ،الدراسة ومشكمة الحالية الدراسة لطبيعة وفقاً        

كما يعد مف الخطوات التي يترتب عمييا  المشكمة،المشكمة المدروسة ىي التي تحدد المنيج المبلئـ لبحث 
 ساس لمبلئمة طبيعة المشكمة المراد حميا .نجاح البحث وعمى ىذا األ

لفيـ  يستخدميا الباحث التي المنظمة الخطوات مف مجموعة"عبارة عف عمى انو  المنيج حيث يعرؼ
 البحث مشكمة حؿيمكف  كيؼ سؤاؿ مؤكد عمى يجيب المنيج أف يعني ىذا و ،"الدراسة  موضوع ظاىرة

 .( 98 ص،  2002)ممحـ ،  يقينية قضايا إلى الوصوؿ و الحقيقة جوىر عف والكشؼ
المنيج الوصفي فيعرؼ  عمى انو "  احد أساليب البحث العممي الذي  يعتمد عمى دراسة الواقع  أما      

ا يعني أو الظاىرة كما توجد في الواقع ، وييتـ بوصفيا وصفا دقيقا ، ويعبر عنيا تعبيرا كميا وكيفيا م
 كما اف المنيج   ،" األخرىلتي توجد بيف ظاىرة الدراسة  والظواىر المقارنات اتحديد الظروؼ والعبلقات و 

الذي ، حيث بقوـ بوصفيا وصفا دقيقا مف خبلؿ التعبير النوعي  دراسة الظاىرة كما ىي في الواقعيعتمد ب
ا يوضح مقدار وحجـ ، وكذلؾ التعبير الكمي الذي يعطي وصفا رقمييصؼ الظاىرة ويوضح خصائصيا

 (.      152 ص ، 2009دم ، )الغام ةالظاىر 
 : عينة الدراسة-2

ع الذي تمميذ وتمميذة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف المجتم 140تكونت عينة الدراسة الحالية مف        
ثانوي جذع مشترؾ عمـو  األولىالمتمثمة في كونو متمدرس نظامي مف مستوى تتوفر فيو شروط الدراسة و 

برج بوعريريج والذيف  وية بالمييوب عبد الرحماف بواليةمف ثان ٕاناثكور و وفمسفة ذ آدابوجذع مشترؾ 
 يتوزعوف كما يمي :
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 : والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾحسب الجنس -2 -1
 (: يمثؿ تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس01) جدكؿ رقـ            
 النسبة المئكية التكرارات الجنس

 46% 65 ذكر
 54% 75 انثى

 100% 140 المجمكع
 

(  140توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس كاف بعدد ) أفيتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ       
(. وىذه األخير 54%( تمميذة والبلتي يمثمف نسبة )75( و ) 65لمتبلميذ الذكور والذيف يمثموف نسبة )

 .الذكورعمى  اإلناثتفوؽ نسبة 
 يوضح ذلؾ : والجدوؿ الموالي حسب الفرع الدراسي -2

 (: يمثؿ تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الفرع الدراسي02جدكؿ رقـ)
 النسبة المئكية التكرارات الفرع الدراسي

 71% 99 عممي
 29% 41 ادبي

 100% 140 المجمكع
(  140توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفرع الدراسي كاف بعدد ) أفيتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ 

( تمميذ ذوي التخصص العممي   99 ( و ) 41 والذيف يمثموف نسبة )  األدبيي التخصص لمتبلميذ ذو 
 . ( وىذه األخير تفوؽ نسبة تبلميذ ذوي التخصص العممي71%والذيف يمثموف نسبة )

 أداة الدراسة :-3
ؽ أىداؼ الزمة لتحقي األوليةاالستبانة لكونيا األداة المناسبة لمحصوؿ عمى البيانات  استخدمنا       

لككبر سميث   مقياس تقدير الذاتالدراسة  ، حيث تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى مقياسيف اال وىما 
 .مقياس الصحة النفسية ك 
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  / مقياس تقدير الذات :1
 الذات نحو ألتقييمي االتجاه لقياس 1967ككبر سميث سنة  صمـ مف طرؼ أمريكيو مقياس ى      

وىو صالح مع الفئة المراىقيف يمكف تطبيقو  والشخصية العائمية ،األكاديمية ،ةاالجتماعي المجاالت في
 أكدت، ففي البيئة الجزائية في ىذا المجاؿ بعد الترجمة والتكيؼ ،رديا او جماعيا في مدة غير محددةف

تكوف مف ي حيثالجزائرية، عف ثبات ىذا المقياس في البيئة  ( " في دراستيا2007مزياف زبيدة )" ا الباحثة
 التالي يوضح ذلؾ والجدوؿ فقرة بيف السالبة والموجبة  25

 )سالبة – مكجبة(الذات لتقدير سميث ككبر مقياس اتر عبا تكزيع يكضح (03رقـ) جدكؿ
 

 العبارات السالبة العبارات المكجبة
1-4-5-8-9-11-14-19-20 2-3-6-7-10-12-13-15-17-16-18-

21-22-23-24-25 
 
 :االختبار ؽتطبي تعميمة 1-1

تشعر بو عادة ضع  إذا كانت العبارة تصؼ ما’ فيما يمي مجموعة مف العبارات تتعمؽ بمشاعرؾ     
تشعر بو عادة ضع  أما إذا كانت العبارة ال تصؼ ما’ تنطبؽ ( داخؿ المربع الموافؽ لخانة Xعبلمة )
يحة وأخرى خاطئة إنما اإلجابة ليست ىناؾ إجابة صح،   ال تنطبؽ  ػ( داخؿ الخانة الموافقة لXعبلمة )

 . الصحيحة ىي التي تعبر عف شعورؾ الحقيقي
 : التصحيح طريقة-1-2

عمييا ب       أجاب إذا أما( 1المفحوص عمى البنود الموجبة ب" تنطبؽ"  نعطي لو درجة ) أجاب إذا       
ب  باإلجابةقاـ المفحوص  إذا، و العكس بالنسبة لمبنود السالبة أي انو  (0" ال تنطبؽ"  نعطي لو درجة )
(  ثـ نقوـ بجمع 0نعطي لو درجة ) عمييا ب " تنطبؽ " أجاب إذا أما( 1"ال تنطبؽ" نعطي لو درجة )

 عمى لمحصوؿ و(  ، 0ىي )  درجة قؿاو  ( ، 25)ىي عمييا الحصوؿ يمكف درجة أقصىالدرجات و 
 الخاـ لمدرجات الكمي المجموع  ونضرب عمييا المحصؿ الدرجات عدد يجمع لممقياس الكمية الدرجة

تقدير الذات  أففيعني  40-20كاف مجموع الدرجات محصور بيف  فإذا(  ، 4د  )العد في الصحيحة
 إذا أمافيذا يعني اف تقدير الذات متوسط ،  60-41كانت مجموع الدرجات بيف  إذا أمامنخفض ، 
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                          ات مترفعفيذا يعني اف تقدير الذ 61منا عمى مجموع الدرجات يفوؽ تحص
                                                                           .( 150ص ، 2008)معكشة ، 

 بند 25كما اف ىذا االختبار يحتوي عمى اربعة ابعاد  موزعة عمى 
 .25-24-19-18-15-13-12-10-7-4-3-1بعد الذات العامة :  -
 .21-14-8-5جتماعية : بعد الذات اال -
 .22-20-16-11-9-6الوالديف ( : -بعد الذات العائمية ) المنزؿ -
 .23-17-2بعد العمؿ و الرفاؽ ) المحيط( :  -

 وفي نياية المقياس نتحصؿ عمى مستويات الفرد في تقدير الذات كما ىو موضح في الجدوؿ الموالي
 الذات تقديز مستويات يوضح (40رقم) جدول

 الفئات ير الذاتيات تقدمستك 
 40-20 "منخفضة" ذات تقدير درجة
 60-41 "متوسطة" ذات تقدير درجة

 فما فوؽ61 "مرتفعة" ذات تقدير درجة

 
 :الخصائص السيككمترية لممقياس -1-3

المتمثمة في صدؽ وثبات المقياس تقدير الذات لدى القياس و  ألداةتـ حساب الخصائص السيكومترية     
 ثانوي . ولىاألتبلميذ السنة 

 :األداةصدؽ -1-3-1
 ىو فالصدؽ وبالتالي أجمو مف وضعت الذي الغرض األداة ىذه تقيس أف أي األداة بصدؽ يقصد      

 .مقياس تقدير الذات بطريقة المقارنة صدؽ مف التأكد وتـ البحث ألداة األساسية الصفات مف
  صدؽ المقارنة الطرفية :

 الدرجات أعمى عمى حصموا الذيف الطمبة بيف التمييز عمى المقياس ةقدر يقصد بالمقارنة الطرفية    
 ىاتيف داأفر  اختيار تـ حيث( الدنيا المجموعة) الدرجات أدنى عمى حصموا الذيف الطمبة )العميا المجموعة(

 27 نختار ثـ  ,االختبار تطبيؽ بعد عمييا المحصؿ الدرجات حسب تنازليا درااألف ترتيب بعد المجموعتيف
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 باستخداـ المجموعتيف متوسطي بيف مقارنة تتـ ثـ ,السفمي الطرؼ مف % 27 و العموي الطرؼ مف %
 .( 06ص،  2013،  كآخركف)عبد المحسف    (T)اختبار

 ( يكضح نتائج قياس الصدؽ باستخداـ طريقة المقارنة الطرفية 05الجدكؿ رقـ )

القرار 
 اإلحصائي

مستكل 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية

 (P value) 

درجة 
 الحرية

 العينة المتكسط قيمة ت
المجمكعتيف 

 الطرفيتيف
 المتغير
 األكؿ

 21,709- 72 (0.00) < 0.05 داؿ
تقدير  دنيا 37 41,51

 عميا 37 80,22 الذات
 أفرادبيف متوسطات درجات  إحصائية( وجود فروؽ ذات داللة 05مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )      

المجموعة ذات الدرجة العميا ، حيث كانت قيمة  أفرادة ذات الدرجة الدنيا  و متوسطات درجات المجموع
T  709.21 (P. Value≤ 0.05)  ومف ثـ فيو   وعميو فإف المقياس يتمتع بصدؽ المقارنة الطرفية

 صالح لبلستعماؿ .
 الصدؽ الذاتي :  1-3-2

 لمعامؿ الثبات . ألتربيعيبحساب الجذر  لؤلداةكذلؾ تـ حساب الصدؽ الذاتي 
 الصدؽ الذاتي  ( يبيف حساب 06الجدكؿ رقـ )         

 الصدؽ الذاتي معامؿ الثبات

0.542 0.736 
 

وبالتالي فيو يتمتع  0.736يساوي ( اف الصدؽ الذاتي لممقياس 06نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
 .ىو صالح لبلستعماؿ إذا ذاتي مرتفعبصدؽ 

 تقدير الذات: ثبات مقياس-1-3-3
يوجد عدة صفات البد مف توافرىا في وسيمة القياس التي نريد استخداميا واىـ ىذه الصفات انو  يرى    

حصمنا عمى درجات متشابية عند تطبيؽ نفس  فإذامدى اتساؽ نتائج المقياس  إلىالثبات ، حيث يشير 
نتائجنا ليا درجة عالية  أفف ذلؾ عمى نستدؿ م فإننامرتيف مختمفتيف  اإلفرادالمقياس عمى نفس مجموعة 

 . (201، ص  2009)عبد المنعـ ، عبد الفتاح ، آخر إلى إجراءمف الثبات مف 
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 اس صدؽ وثبات المقياس نذكر منيا :كما اف ىناؾ عدة طرؽ لقي
 :(   CROMBACH’S ALPHA COEFFICIENTكركنباخ ) ألفامعامؿ ثبات     

قاييس الثبات الداخمي لبلستبياف ويعتمد عمى حساب االختبلفات م أشيرمف  ألفايعد كرومباخ       
 spss اإلحصائيةونحف مف خبلؿ استخداـ الحزمة  في االستبياف األسئمة إجابات)التباينات( الداخمية بيف 

 النتائج التالية  : إلىتوصمنا 
وتشير إلى ثبات  وىي قيمة فوؽ المتوسط 0.542بحساب معامؿ ألفا كرونباخ نجد أف قيمتو ىي:     

 مقبوؿ .
 :  مقياس الصحة النفسية  -2

( ،  وىو مقياس يستعمؿ لقياس 2002تـ االعتماد عمى مقياس الصحة النفسية لسامي محمود النواس )
محددة  ، حيث  غير زمنية  مدة في جماعيا أو فرديا تطبيقو مكفوي الصحة النفسية لدى المراىقيف 

 وىي كالتالي : أبعادسبعة ( بند موزع عمى 86يحتوي عمى )
-57-50-43-36-29-22-15-8-1الشعور بالكفاءة و الثقة بالنفس حيث يتضمف البنود التالية :  -

64-70-75. 
 .58-51-44-37-30-23-16-9-2المقدرة عمى التفاعؿ االجتماعي :  -
 .65-59-52-45-38-31-24-17-10-3النضج االنفعالي و المقدرة عمى ضبط النفس : -
-60-53-46-39-32-25-18-11-4:مشبعة أعماؿ في واإلمكانات الطاقات توظيؼ مىع المقدرة -

66-71-76-80. 
 .81-77-72-67-61-54-47-40-33-26-19-12-5 :العصابية  األعراض مف التحرر -
 .84-83-78-73-68-62-55-48-41-34-27-20-13-6 :و ألقيمي  اإلنساني البعد -
-83-79-74-69-63-56-49-42-35-28-21-14-7 :العضوية  القصور وأوجو الذات تقبؿ -

85-86. 
 تعميمة المقياس : 2-1

يمي مجموعة مف العبارات أرجو منؾ أف تقرأ كبل منيا  التمميذة فيماعزيزي التمميذ / عزيزتي          
الخانة المناسبة  ( فيxفإذا رأيت أف العبارة تتفؽ مع وجية نظرؾ وما تشعر بو عبلمة ) جيدا،وتفيميا 

 قرأتيا.وضعت العبلمة في كؿ مرة أماـ رقـ العبارة نفسيا التي سبؽ إف  أنؾتتأكد  وأرجو أف أماميا،التي 
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 تصحيح المقياس :-2- 2
 ( في 1) الدرجة حيث نعطي" ال "  او يجيب ب "بنعـ" يجيب  أما جابتيفإيتضمف ىذا المقياس عمى 

 " ب " ال  اإلجابة( في حالة 0جة )ر "نعـ و الد اإلجابةحالة 
 :  الخصائص السيككمترية لممقياس -2-3
 صدؽ مقياس الصحة النفسية :-2-3-1

 .يكضح نتائج قياس الصدؽ باستخداـ طريقة المقارنة الطرفية( 07جدكؿ رقـ )            
  

القرار 
 اإلحصائي

مستكل 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية
P value)) 

 العينة المتكسط قيمة ت درجة الحرية
تيف المجمكع

 الطرفيتيف
 المتغير
 األكؿ

 19,279- 72 (0.00) < 0.05 داؿ
الصحة  دنيا 37 38,30

 عميا 37 64,78 النفسية
 

 أفرادبيف متوسطات درجات  إحصائية( وجود فروؽ ذات داللة 07مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )             
المجموعة ذات الدرجة العميا ، حيث كانت قيمة  دأفراالمجموعة ذات الدرجة الدنيا  و متوسطات درجات 

T  279.19 (P. Value≤ 0.05)   الطرفية.وعميو فإف المقياس يتمتع بصدؽ المقارنة 
 الصدؽ الذاتي :-2-3-2

 الثبات.بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ  لؤلداةكذلؾ تـ حساب الصدؽ الذاتي 
 ي الذات الصدؽحساب ( يبيف 08الجدكؿ رقـ )         

 الصدؽ الذاتي معامؿ الثبات

0.857 0.925 
 

وبالتالي فيو يتمتع بصدؽ  1( اف الصدؽ الذاتي لممقياس يقت الى 08نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
 ىو صالح لبلستعماؿ. إذاعالي 
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رابعالالفصؿ   

 ثبات مقياس الصحة النفسية:-2-3-3
 0.857نجد أف قيمتو ىي:   SPSS اإلحصائيةبحساب معامؿ ألفا كرونباخ  وذلؾ باستخداـ الحزمة 

 وتشير إلى ثبات عالي . 1وىي قيمة تقترب مف 
 الدراسة:  إجراءات-5

 اإلطارالتي تناولت متغيرات الدراسة الحالية وبناء الدراسات السابقة بعد االطبلع عمى البحوث و      
 التالية: باإلجراءات، قمنا  وأداتياالنظري وتحديد عينة الدراسة 

مسنة األولى ثانوي وذلؾ تمميذ وتمميذة ل 140ياف الدراسة عمى العينة التي تتكوف مفتـ توزيع استب -
 2020/ 01/ 15غاية  إلى 08/01/2020ة الممتدة بيف في الفتر 

 140عمييا مف قبؿ التبلميذ والتي يبمغ عددىا  اإلجابةبعدىا تـ استرجاع االستبيانات التي تـ  -
 ,30/01/2020غاية  إلى 15/01/2020استبياف وذلؾ في الفترة الممتدة بيف 

 
 خبلصة:

المقاييس ببعض الخصائص  ة الميدانية وذلؾ بعد التأكد مففي ىذا الفصؿ تـ التطرؽ الى الدراس      
السيكومترية لبلدواة المستخدمة في ىاتو الدراسة ، حيث تـ حساب الصدؽ بطريقة المقارنة الطرفية و 

ألفا كرومباخ كما تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى ذكر المنيج المتبع  الصدؽ الذاتي وحساب الثبات بطريقة
وىو المنيج الوصفي وأيضا تطرقنا إلى اختيار العينة التي كانت عينة عشوائية وفؽ خصائص العينة مما 

أجاز تطبيؽ دراستنا إلثبات فرضيات الدراسة.  



  

  

 الفصؿ الخامس 
 عرض كتحميؿ كمناقشة كتفسير نتائج الدراسة 

 تمييد 
 أكال : عرض كتحميؿ نتائج الدراسة 

عرض كتحميؿ نتائج الفرضية العامة -1  
يات الجزئية عرض كتحميؿ نتائج الفرض-2  
عرض كتحميؿ نتائج الفرضية الجزئية األكلى -2-1  
عرض كتحميؿ نتائج الفرضية الجزئية الثانية -2-2  
عرض كتحميؿ نتائج الفرضية الجزئية الثالثة -2-3  
عرض كتحميؿ نتائج الفرضية الجزئية الرابعة  -2-4  

 ثانيا :مناقشة كتفسير نتائج الدراسة 
الفرضية العامة مناقشة كتفسير نتائج  -1  
مناقشة كتفسير الفرضيات الجزئية  -2  
مناقشة كتفسير الفرضية الجزئية األكلى-2-1  
مناقشة كتفسير الفرضية الجزئية الثانية -2-2  
مناقشة كتفسير الفرضية الجزئية الثالثة -2-3  
مناقشة كتفسير الفرضية الجزئية الرابعة -2-4  

 االستنتاج العاـ
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 عرض كمناقشة النتائج:-1
 تمييد :

الدراسة  ومناقشة نتائجإلحصائية، باستخداـ أدوات الدراسة، سوؼ يتـ عرض بعد إجراءات المعالجة ا    
 وفقا لفرضيات الدراسة ومتغيراتيا.

 أكال/ عرض النتائج:
 :العامة عمى أف نص الفرضية ت: االكلىعرض نتائج الفرضية -أ

 نوي .توجد عبلقة ارتباطيو بيف تقدير الذات والصحة النفسية عند تبلميذ السنة أولى ثا     
 والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ: ،سوفا بحساب قيمة معامؿ االرتباط بير والختبار صحة ىذا الفرض قمن

 تقدير الذات كالصحة النفسية .بيف  يمثؿ نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف: (06جدكؿ رقـ)         
  

 العينة متغيرم الدراسة
درجة 
 الحرية

 قيمة ر
 الداللة

P value 
مستكل 

 الثقة
 قرارال

 ( تقدير الذات01)
140 138 0.985 > (0.00) 0.05 

داؿ 
 ( الصحة النفسية02) إحصائيا

 
 مقياس تقدير الذات ومقياس الصحة النفسيةأف قيمة االرتباط )ر( بيف  يتضح مف الجدوؿ السابؽ      

تقدير الذات زاد  )أي عبلقة طردية كممادالة إحصائيا عف ارتباط موجب  تعبر وىي قيمة 0.986كانت 
 .( عند تبلميذ السنة األولى ثانوي زاد عندىـ مستوى الصحة النفسية

 :الجزئية األولى عمى انو نص الفرضية ت:  الثانيةعرض نتائج الفرضية -ب
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي، تعزى        
 .جنس التبلميذلمتغير 

والجدوؿ الموالي يوضح  ،(لعينتيف مستقمتيفT-testالختبار صحة ىذا الفرض قمنا بحساب قيمة ت )
 ذلؾ:
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العينة عمى مقياس تقدير الذات كفؽ  أفراديمثؿ نتائج الفركؽ بيف متكسطات درجات : (07)جدكؿ رقـ 
 .متغير الجنس

 
 

القرار 
 اإلحصائي

مستكل 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية

(p value) 

درجة 
 الحرية

 الجنس العينة المتكسط Tقيمة 
 المتغير
 األكؿ

تقدير 
 525,- 138 601, 0.05 داؿغير  الذات

 ذككر 65 61,54
 إناث 75 62,93

 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات افراد         

        "غير دالة في االختبار -0.525قيمة "ت" والتي بمغت " العينة وفؽ متغير الجنس حيث كانت 
(P. Value≥0.05). 

 :الجزئية الثانية عمى انو نص الفرضية ت  :الثالثةعرض نتائج الفرضية -ج
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي، تعزى        
 .الشعبةلمتغير 
والجدوؿ الموالي يوضح  ،(لعينتيف مستقمتيفT-testصحة ىذا الفرض قمنا بحساب قيمة ت ) الختبار

 ذلؾ:
قياس تقدير الذات كفؽ العينة عمى م أفراديمثؿ نتائج الفركؽ بيف متكسطات درجات  :(08)جدكؿ رقـ 

 متغير الشعبة.
 

القرار 
 اإلحصائي

مستكل 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية

(p value) 

درجة 
 الحرية

 العينة المتكسط قيمة ت
 الجذع

 المشترؾ
 المتغير
 األكؿ

تقدير 
 0.347- 138 0.180 0.05 داؿغير  الذات

 عممي 96 61,08
 أدبي 44 64,91
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العينة  أفراديتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات       

 "غير دالة في االختبار -0.347حيث كانت قيمة "ت" والتي بمغت " ،   الشعبةوفؽ متغير 
(P. Value≥0.05). 

 :عمى انو  نص الفرضية الجزئية الثالثةت :الرابعةعرض نتائج الفرضية -د
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية عند تبلميذ السنة أولى ثانوي، تعزى        
 .الجنسلمتغير 

والجدوؿ الموالي يوضح  ،لعينتيف مستقمتيف (T-testر صحة ىذا الفرض قمنا بحساب قيمة ت )الختبا
 ذلؾ:

قياس الصحة النفسية العينة عمى م أفراديمثؿ نتائج الفركؽ بيف متكسطات درجات (:  09جدكؿ رقـ ) 
 كفؽ متغير الجنس.

  

القرار 
 اإلحصائي

مستكل 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية

(p value) 
 

درجة 
 الحرية

 الجنس العينة المتكسط قيمة ت
 المتغير
 الثاني

الصحة 
 النفسية

 2,054- 138 042, 0.05 داؿ
 ذككر 65 49,62
 إناث 75 53,31

 

العينة وفؽ  أفرادات درجات فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط وجودالسابؽ يتضح مف الجدوؿ       
  دالة في االختبار    فيي  " -2.054والتي بمغت "  كانت قيمة "ت" ، حيثالجنس متغير

(P. Value≤ 0.05) 
 :عمى انو  نص الفرضية الجزئية الرابعةت  :الخامسةعرض نتائج الفرضية -ق

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية عند تبلميذ السنة أولى ثانوي، تعزى        
 .شعبةاللمتغير 
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والجدوؿ الموالي يوضح  ،(لعينتيف مستقمتيفT-testالفرض قمنا بحساب قيمة ت ) الختبار صحة ىذا
 ذلؾ:

قياس الصحة يمثؿ نتائج الفركؽ بيف متكسطات درجات افراد العينة عمى م:  ( 10جدكؿ رقـ ) 
 النفسية كفؽ متغير الشعبة.

 

القرار 
 اإلحصائي

مستكل 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية

(p value) 

درجة 
 ريةالح

 العينة المتكسط قيمة ت
شعبة 
 التكجيو

 المتغير
 الثاني

الصحة 
 2,434- 138 016, 0.05 داؿ النفسية

 عممي 96 50,13
 أدبي 44 54,80

 

ات درجات افراد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط يتضح مف الجدوؿ السابؽ              
  دالة في االختبار    فيي  " -2.434يمة "ت" والتي بمغت " ،  حيث كانت قالشعبة العينة وفؽ متغير

   (P. Value≤ 0.05). 
 :  ثانيا : تفسير كتحميؿ كمناقشة نتائج الدراسة

 :عمى انو  نص الفرضية العامةت:  ول األ الفزضية نتائج وتفسيز مناقشة-1
ميذ السنة أولى ثانوي بثانوية  بيف تقدير الذات والصحة النفسية عند تبل ارتباطيوتوجد عبلقة        

بيف تقدير  0.986العبلقة ،  حيث بمغت قيمة االرتباط ) ر( ليذه  بممييوب عبد الرحماف برج بوعريريج
فكمما زاد تقديرىـ لذاتيـ كمما اكتسبوا  عبلقة طردية قويةتبيف اف ىناؾ  الذات والصحة النفسية والتي

أف األفراد ذوي التقدير المرتفع لمذات يكونوف واثقيف ية كوف ، وتبدو ىذه النتيجة منطقأقوىصحة نفسية 
، كما أنيـ اقؿ تأثيرا بالنظرة ة عالية في قراراتيـ واختياراتيـأكثر مف أنفسيـ ومف أفعاليـ وليـ ثق

 أكثر مف المرتفع الذات تقدير إف، وف أىمية لبلنتقادات الموجية ليـاالجتماعية حيث نجدىـ ال يول
 الجديدة المواقؼ يقتحـ أف ويستطيع التوافؽ حالة عمى التمميذ لمحصوؿ يستخدميا أف يمكف التي األدوات

 أو بالحزف يشعر أف دوف العمؿ  أوأو الدراسة  الحب في الفشؿ مواجية يمكنو كما ،شجاعتو يفقد أف دوف
الجتماعية عيد في حياتو ا، مما يجعمو متوافؽ مع نفسو ومع مجتمعو وتجعمو سطويمة لمدة االنييار

والخاصة، مما ينتج عنو  سموؾ سوي يحقؽ مف خبللو العديد مف النجاحات، وبالتالي تحقيؽ صحة نفسية 
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لتقدير الذات عمى انو :" التقييـ الذي يقوـ بو الفرد ويحتفظ بو   في تعريفو"ركزنيرج" وىذا ما بينو  جيدة
تقدير الذات العالي يدؿ عمى  إف، ويوضح  الرفض أوعادة بالنسبة لذاتو وىو يعبر عف اتجاه االستحساف 

تقدير الذات المنخفض فيشير الى رفض الذات وعدـ  أما، ذو قيمة ويحتـر ذاتو أوالفرد ذو كفاءة  أف
الصحة النفسية  (16ص،  1990فيمي ،  )، بينما عرؼ  (81ص ،  2009. )قطامي ، االقتناع بيا 

التمتع  إلىو ومع المجتمع الذي يعيش فيو ، وىذا يؤدي بو : " قدرة الفرد عمى التوافؽ مع نفس أنياعمى 
بحياة خالية مف التأـز واالضطراب ومميئة بالتحمس، وىذا يعني أف يرضى الفرد عف نفسو واف يقبؿ ذاتو 

، كما ال يسمؾ سموكا اجتماعيا شاذاعدـ التوافؽ االجتماعي  كما يتقبؿ اآلخريف فبل يبدو منو ما يدؿ عمى
المجاالت وتحت تأثير جميع كا معقوال يدؿ عمى اتزانو االنفعالي والعاطفي في ظؿ مختمؼ بؿ يسمؾ سمو 

كاف ذلؾ الذات يعد مؤشر لمصحة النفسية حيث كمما كاف تقدير الذات مرتفعا وايجابيا  فتقدير ،الظروؼ
مصاعب اإلبداع في مواجية تحديات و فتقدير الذات يعزز روح التفاؤؿ و ، دليبل عمى الصحة النفسية

الحياة فيكوف الفرد أكثر مرونة ومتقببل لمحقائؽ المتجددة في حياتو ولديو قابمية الف يتعمـ حتى يصؿ إلى 
 تقدير أكثر واقعية لذاتو .

 إثبات يحاوؿ المرحمة ىذه مف التبلميذ ىـ مرحمة المراىقة، ففي ىذه الفئة أفعمى  أيضايرجع  كما     
 ترجع والتي معيا، والتكيؼ الصعبة لممواقؼ االستسبلـ وعدـ ٕامكانياتووٕ  ووبقدرات نفسو مف واثؽ وأنو ذاتو

 الوالديف وغرس والحناف والعطؼ بالحب مميئة كانت والتي تمقاىا التي األسرية التنشئة طبيعة إلى جذورىا
 تشكيؿ في الكبير الدور ليا كانت والتي أىدافيـ لتحقيؽ مستقبمية وأماؿ طموحات أوالدىـ نفوس في

 وتقديرىـ بأنفسيـ ثقتيـ تدعـ وبذلؾ أنفسيـ وبصحتيـ النفسية تجاه مشاعرىـ ونمو وقيميـ شخصيتيـ
 .اتيـلذ

دير (: العبلقة بيف الصحة النفسية و تق2019)العبيدي ، نتائج الدراسة الحالية اتفقت مع دراسة        
فض في الصحة النفسية وكذلؾ النتائج  البحث بوجود مستوى منخ يرتوأظالشوارع"  أطفاؿالذات لدى 

الحاؿ بالنسبة لتقدير الذات فضبل عف وجود عبلقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا بيف الصحة النفسية 
 وتقدير الذات .

( " مستوى صورة الذات 2009ود ، )عباس ، محمدراسة  إليووتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصؿ       
صحة النفسية لدى طمبة كمية التربية بجامعة الموصؿ التي  الصحة النفسية وعبلقة صورة الذات بالو 

استيدؼ البحث التعرؼ عمى مستوى صورة الذات و الصحة النفسية وعبلقة صورة الذات بالصحة النفسية 



  عرض كتحميؿ كمناقشة كتفسير نتائج الدراسة
  

 

 الفصؿ الخامس

66 

الطمبة يمتمكوف صورة الذات ايجابية ، فضبل  أفلدى طمبة كمية التربية بجامعة الموصؿ وأظيرت النتائج 
 .عبلقة دالة بيف صورة الذات و الصحة النفسية أظيرتالنفسية جيدة ، كما عف تمتعيـ بالصحة 

 زيادة إلى أدى ما لمتمميذ الذات تقدير ارتفاع في يؤثر لموالديف التعميمي لممستوى أف الباحثة  حسب      
 الطمأنينةب األبناء إحساس إلى أدى مما الديمقراطية ،  عمى المبنية الحسنة المعاممة بكيفية األسرة وعي

 .وعمى صحتيـ النفسية  لذاتو تقديره عمى ينعكس األسري وىذا ما واالستقرار واألمف
 تقدير أف إلى  توصؿ والذي (1965) رغك ركزنب نظريةكما اف نتائج الدراسة الحالية تتفؽ مع "         

 ىويةو  الذات بفعالية ضاأي ويرتبط  الذات بمفيـو المرتبطة الشخصية في البارزة المفاىيـ مف يعتبر الذات
 المرتفع التقدير عف نتحدث عندما أنو وأوضح اتيـلذ المراىقيف بتقييـ خاصة بصفة اىتـ وقد الشخص،

 تقدير في األسرة بو تقـو الذي بالدور ، واىتـ مرتفع بشكؿ ويقيميا ذاتو يحتـر الفرد أف نعني فنحف لمذات
 السموؾ وأساليب األسرة إطار في يتكوف الذي الذات رتقدي بيف العبلقة توضيح عمى وعمؿ لذاتو الفرد

 الفرد أف فكرة وطرح نفسو، حوؿ الفرد اتجاه يعكس مفيـو الذات تقدير مستقببل وأعتبر لمفرد االجتماعي
 .الموضوعات ىذه إحدى والذات معيا، يتعامؿ  التي الموضوعات كؿ نحو اتجاىا يكوف

ات في عمـ النفس، أف كؿ فرد قادر عمى إدراؾ ذاتو في وىو واضع نظرية الذركجكز يراه ىذا ما  
جنب مع الدافع  إلىوتكويف مفيوـ أو فكرة عنيا وينمو مفيوـ الذات نتيجة التفاعؿ االجتماعي جنبا 

يكوف مفيومو عنيا موجبا وحقيقيا فاإلنساف  أفيحقؽ اإلنساف ذاتو البد  الذات، ولكيالداخمي لتحقيؽ 
ىو شخص القادر عمى تكويف مفيوـ ايجابي عف نفسو والذي يتفؽ سموكو مع  المتمتع بالصحة النفسية

 .المعايير االجتماعية ومع مفيومو عف ذاتو
األمر الذي  الطفؿ،مف ىنا يتضح اف تقدير الذات يعد العامؿ األساسي في تكويف الشخصية لدى       

ي تكسبنا الصحة تجاه ذاتنا ىي التاألحاسيس التي نممكيا اواف المشاعر و  التكيؼ،يسيؿ عميو عممية 
عمى  فاألفراد الذيف يمتمكوف مشاعر ايجابية عف أنفسيـ ىـ أكثر قدرة النفسية الجيدة والشخصية القوية،

العقبات التي تواجييـ كما أنيـ يتقبموف عواقب أفعاليـ بسيولة تحديد اتجاىاتيـ والتكيؼ مع النكسات و 
 أكثر.

 :الجزئية األولى عمى انو نص الفرضية ت  : الثانيةية الفرض نتائج كتفسير مناقشة-2
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي، تعزى        

"غير دالة في االختبار                    -0.525، حيث كانت قيمة "ت" والتي بمغت " لمتغير جنس التبلميذ
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(P. Value≥0.05)  عامؿ أف إلى الحالية سةراالد نتائج تعود ،لـ تتحقؽ الثانيةالفرضية  أف أم 
 خصائصيـ في يشتركوف اإلناث و الذكور أف و، الذات تقدير بمستوى عبلقة لو ليس عامة بصفة الجنس

 التي سيةراالد الظروؼ في ـتشابييو ، اجتماعية وارتباطات أىداؼ لدييـ أف يفسر كما، واىتماماتيـ
 األفكار حيث مف وتشابو فيو يعيشوف الذي الوسط نفس إلى ينتموف أنيـ إلى ذلؾ يرجع أو ،نيايعيشو 

 تقدير وتنمية الظروؼ كؿ في الجنسيف بيف كالمساواة ذلؾ في فعاؿ دور لممدرسة أف كما، الوعي وانتشار
 أحد إلى التحيز دـعو  التقييـ في والموضوعية لمتمميذ السميمة المعاممة وطرؽ الجنسيف لدى ايجابي ذات

التبلميذ ال يختمفوف في  أفكما  ،الذات تقدير في فروؽ وجود عدـ إلى أدى مما اآلخر عف الجنسيف
 أنفسيـالطمبة بصفة عامة يشعروف بالرضا عف  أف إلىمستوى تقدير الذات باختبلؼ الجنس مما يشير 

تحقيقيا بغض  إلىنفسية يسعى الفرد  تقدير الذات حاجة أف إلىاالقتدار وذلؾ راجع وشعورىـ بالكفاءة و 
 أىمية، ىنا تبرز ياة الفرد النفسية واالجتماعية، فيو يشكؿ ركيزة ميمة في استقرار حجنسو إلىالنظر 

حاجة نفسية ميمة لمذكور  األخيرفي تقدير الذات لكبل الجنسيف كوف ىذا  اإلناثالتساوي بيف الذكور و 
 الجنسيف بيف الفروؽ ىذه وجود عدـ إرجاع ويمكف مجتمع، أي باعتبارىما عنصر ميـ في قياـ اإلناثو 

 تطور مع وخاصة المجاالت جميع في لمجنسيف متكافئة فرصا تعطى أصبحت اليـو المجتمعات أف حيث
 حيث مف ويتشابو  فيو يعيشوف الذي الوسط نفس إلى ينتموف أنيـ الى ذلؾ يرجع أو ،وتقدمو المجتمع
  األنثى و الذكر مف لكؿ األدوار نفس تعطى األسرية التنشئة أصبحت ثحي  الوعي انتشار و األفكار

 اجتماعية تنشئة ألساليب يتعرضاف الجزائرية البيئة في واألنثى الذكر مف كؿ أف إلى السبب نرجع ونحف
 أصبحت بؿ بينيـ تفرؽ األسرة تعد ولـ ،نفسيا المعاممة يتمقى كبلىما أصبح حيث متشابية تكوف ما غالبا

 أف إلى الحالية سةراالد نتائج تعودكما  ،والعمؿ معا سةراالد في والنجاح والتفوؽ التشجيع عمى يـتحث
نفس  في يشتركوف اإلناثو  الذكور أفت، و الذا تقدير بمستوى عبلقة لو ليس عامة بصفة الجنس عامؿ

في المجتمع  ةاالجتماعي رتباطاتالوا األىداؼ نفس لدييـ أف يفسر كما، ىتماماتالانفس و ص خصائال
 تقدير أي ، لمذات االجتماعي البناء إال ىو ما الذات تقدير أف :رزيم نظرية - إليو، ىذا ما تطرقت الواحد
 في يحدث ال لذاتو الفرد تقييـ أف ويؤكد الفرد، فيو يعيش الذي االجتماعي الواقع بمغة ويتطور ينمو الذات
 ويمعب لذاتو الفرد بو يقـو تقدير الذات تقدير ويصؼ .االجتماعي المرجعي اإلطار في إال الحاالت معظـ

 ىو الذات تقدير فإف االجتماعية الشخص بيئة في تراتغي تحدث فعندما ذلؾ وعمى ، الوسيط المتغير دور
 " زيمر "حسب الذات وتقدير لذاتو تبعا لذاتو الفرد تقييـ في ستحدث التي تراالتغي نوعية يحدد الذي العامؿ



  عرض كتحميؿ كمناقشة كتفسير نتائج الدراسة
  

 

 الفصؿ الخامس

68 

 التي تراالمثي لمختمؼ يستجيب أف عمى الفرد وقدرة ناحية مف الشخصية تكامؿ بيف يربط مفيـو ىو
 التكامؿ مف عالية بدرجة تتمتع التي الشخصية أف افترض فأنو ولذلؾ ، أخرى ناحية مف ليا يتعرض
 في الكفاءة مف عالية بدرجة وظائفيا تؤدي أف في يساعدىا وىذا الذات تقدير مف عالية بدرجة تحظى

 .( 96-95 ص ص ، 2011 ، تكنسية)  فيو توجد الذي االجتماعي سطالو 
 بالصحة وعبلقتو الذات تقدير تحت عنواف " عمى (2014المصري ، )دراسة داستنا تتفؽ مع  إف      
 المتغيرات مف بعدد وعبلقة ذلؾ المفتوحة القدس جامعة في االجتماعية الخدمة طمبة لدى النفسية

 طالًبا ( 80 ) مف مكونة بسيطة عشوائية عينة عمى طبقت(التي  الدراسي( المستوى العمر )الجنس،
 داللة ذات فروؽ وجود عدـ الدراسة نتائج أظيرت حيث طالبة ( 48 ) و طالًبا(  ( 32منيـ ، وطالبة

 في االجتماعية  الخدمة طمبة لدى الذات تقدير مستوى في 0.05 ) ) الداللة مستوى عند إحصائية
 .( الجنس لمتغير) تعزى المفتوحة القدس جامعة
 البيئية العبلقة نمذجة"حوؿ:في دراستو  (2004محمود ) عمي وإلي صمخ ما مع السياؽ نفس وفي      

 مف عينة عمى الدراسة أجريت وقد ،"السعودي المجتمع مف لممراىقيفالدراسي  والتحصيؿ الذات تقدير بيف
 وجود عدـعمى  الدراسة نتائج أسفرتو  ( ، سنة16-15) يفب أعمارىـ راوحتت ،  وتمميذة تمميذ  ( 48 )

  .الذات تقدير درجات في واإلناث الذكور بيف فروؽ
 وغير المتفوقيف الطمبة لدى الذات تقدير"حوؿ ( :1993) جبريؿ موسى الخالؽ عبدكما يرى       

 المتفوقيف وغير تفوقيفالم لدى الذات تقدير في الفروؽ عمى تعرؼ دراسةال ىدفت دراسيا ، المتفوقيف
،وذلؾ مف خبلؿ  الثانوية المرحمة في واإلناث الذكور بيف الذات تقدير في الفروؽ تعرؼ وأيضا دراسيا

 التحصيؿ ذوى مف نصفيـ وطالبة طالب( 600)ف م دراسة المتكونة ال عينة الدراسة التي طبقيا عمى
 عدـ النتائج أظيرت ، و اإناثو ا ركو ذ وبالتساوي المتدني التحصيؿ ذوى مف اآلخر والنصؼ المرتفع

 .الجنس لمتغير يعزى الذات لتقدير الكمية الدرجة في فروؽ وجود
بعنواف تقدير الذات لممراىؽ و ( :  2007)  زبيدة امزياف دراسةاختمفت مع دراستنا  أف إال       

 مفتكونت   عينة عمى التي طبقت اسة مقارنة في ضوء متغير الجنس ،ر د اإلرشاديةمشكبلتو وحاجاتو 
 تقدير وذوي المتدني الذات تقدير ذوي بيف فروؽ وجود النتائج عمى وأسفرت  وتمميذة تمميذ(   ( 200

 . متغيرات الدراسة وفقا لمتغير الجنس في توسطمال الذات
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 تنص الفرضية الجزئية الثانية عمى انو :  :الثالثةالفرضية  نتائج كتفسير مناقشة-3
فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي، تعزى توجد        
 "غير دالة في االختبار -0.347كانت قيمة "ت" والتي بمغت "  ، حيثالشعبةلمتغير 

(P. Value≥0.05)  وىذا ربما راجع لعدـ وجود عبلقة بيف طبيعة  ، لـ تتحقؽ الثالثةام اف الفرضية
خارجي، في حيف أف مقياس كوبر سميث الذي يقيس  ىي صفات وأعراض لشيء تخصصات التيال

االتجاىات التقييمية لدى الفرد  يقيسالوجدانية فيو ييتـ و  ت أكثر ارتباطا بالناحية النفسيةمتغير تقدير الذا
المدرسي، كما يرجع سبب عدـ وجود فروؽ في الشخصي و  في الميداف االجتماعي واألسري، اتجاه نفسو

 يقصدو  عممي(/  أدبي) في كبل الشعبتيف تشابو المناىج في ستوى تقدير الذات تعزى لمتغير الشعبةم
 بالقيـ تتعمؽ مواضيع تشمؿ وىي ،مرحمة كؿ في لمدراسة تختار التي الدراسية الموضوعات بالمنيج ىو

 والتطور والشباب األسرة حوؿ مواضيع جانب إلى بالتراث، الفرد وعبلقة واإلنسانية والوطنية الدينية
 المواد تخدـ أف تحاوؿ اآلف ىي كما الفمسفة حتى المعرفي الطابع عمييا يضفي ما عادة ولكف االقتصادي

 البشرية النفس تحميؿ في نظريات إلى تشير أف وتحاوؿ الرياضي المنطؽ عمى تركز ألنيا األخرى العممية
وف يكون ألنيـمتشابية  الدراسية تكوف موادىـ ثانوي األولىسوف السنة ر عامة ، وكوف التبلميذ يد بصفة

 بأي لبللتحاؽ الفرص نفس عمى الجنسيف كبل توفر  وأيضا  دراستيـ الجذع المشترؾ  لـ يتخصصوا في
 لدى التمميذ أف الكامف االستعداد مف لميوالتيـ العممية ونابعة وفقا  نوعو كاف ميما /عممي( أدبيشعبة )

 ال ىذا فإف ورضا قناعة عف الجذع المشترؾ  اختار قد الطالب ماداـ مؤثر غير الشعبة عامؿ متغير
 لذات ، الطالب تقدير في كبيرا دورا  يمعب التخصص عف الرضا فعامؿو، لذات تقديره درجة مف ينقص

 تفضؿ التي النظرة تمؾ وتضاءلت األخرى مف أحسف تخصصات ىناؾ يعد لـ أنو باإلضافة
 أخرى عوامؿ إلى يعود قد الذات تقدير في الطمبة بيف الفروؽ ٕوانما ةاألدبي عف العممية االختصاصات

را كبي وراد تمعبالمدرسة  أفة ، كما األساتذ طرؼ مف التوجيو في المتبعة األسرية ، األساليب التنشئة مثؿ
 تأثيرىا في األطفاؿ مف لمعديد بالنسبة البيت بعد الثانية المرتبة تحتؿ المدرسة أفو ، و لذات الطفؿ تقدير في

 وراد المدرسة تمعبيا حيث رفض أو ذاتو قبوؿ نحو اتجاىات وتكويف نفسو عف الطفؿ تصور تكويف عمى
 تؤثر عوامؿ والتمميذ المعمـ بيف والعبلقة المدرسي والنظاـ المدرسة نمط ، واف لذاتو الطفؿ تقدير فيرا كبي

   )فازىر  حامد) أشاركما   رفضيا أو وذات قبوؿ نحو اتجاىات تكويفو  نفسو عف الطفؿ تقدير في كميا
 ىذا مف يخفض أف المعمـ باستطاعة إذ ,نفسو عف الطفؿ مفيـو مستوى عمى تأثير لو المعمـ أف إلى
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 نموذج المعمـ باعتبار  ئوأدا و الطفؿ طموحات مستوى في بذلؾ يؤثر كما   منو يرفع أو المستوى
 .(37، ص  2003)الضيداف ، لمطالب

 دور العممية إلىعدـ وجود فروؽ  في تقدير الذات في ضوء متغير التخصص  أيضاع يرج كما      
العممييف في اختيار تخصصيـ الذي و  األدبييفكبل مف  التي يقوـ بيا المرشد اتجاه التبلميذ  اإلرشادية

دـ التمميذ الفروع التي تخ أىـ، فالتوجيو المدرسي مف مف اجؿ  تحسيف العممية التربوية ،يتناسب وميوالتيـ
الدراسات  مختمفة مف   أنواع، حيث يعمؿ عمى مساعدتو عمى االختيار بيف في حؿ مشكبلتو الدراسية

دروسو ومراجعتيا، وكذلؾ في التحضير الجيد  إعدادوكذلؾ بيف مختمؼ الطرؽ التي ينتيجيا التمميذ في 
 التوجيو إلى رغبتوأيف تظير  ، حيث يجد نفسو في مفترؽ الطرؽ ال يستطيع اف يقرر بمفردهلبلمتحانات

 في التربوية العمميةمساره، ويساعده في تقرير كما اف منو خبرة ودراية يرافقو في  أكثرشخص  إلىفيمجا 
 إلى يؤدي الطمبة أعداد وازدياد الطبلب بيف الفردية الفروؽ بسبب وذلؾ التوجيو خدمات إلى الحاجة أمس
 بيف المدرسة في وودي صحي نفسي جو إيجاد يحاوؿ إلرشادوا وكيفا كما االجتماعية المشاكؿ زيادة

 العبلقة إلى يشير فاإلرشاد ثـ ومف ،الناجح اإلنجاز مف ويتمكف الفشؿ عف ليبتعد واإلدارة، والمعمـ الطالب
 لحاجاتو وفقا ممكنة درجة أقصى إلى بإمكاناتو والوصوؿ والمسترشد المرشد بيف تنشأ التي التفاعمية

 .المجتمع حاجات االعتبار بعيف األخذ مع اتوواتجاى وميولو
 وتقدير سيراالد لئلنجاز الدافعية بيف العبلقة بعنواف (:1998) الحميضات رسةدامع  تفؽدراستنا ت      
  منيـ طالبة (300) مف العينة وتكونتة العربية السعودي بالمممكة ثانوي الثاني الصؼ طمبة لدى الذات

 دالة فروؽ توجد وال انو عمى النتائج وأسفرت العممي بالقسـ طالبة (150) بياألد بالقسـ طالبة  (150)
 .الذات تقدير في واألدبي العممي التخصص طمبة بيف إحصائيا

 تنص الفرضية الجزئية الثالثة عمى انو :: الرابعةمناقشة كتفسير نتائج الفرضية  -4 
التي  سية عند تبلميذ السنة أولى ثانويلنفتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة ا       

  "  فيي دالة في االختبار    -2.054حيث كانت قيمة "ت" والتي بمغت "  الجنس،لمتغير  تعزى
(P. Value≤ 0.05)  اإلناثنسبة  اف إلىالسبب  ترجع، قد تحققت لرابعةتالي فاف الفرضية  ابالو  

 أساليب أفك، يقيا لبلستبيانات في الصؼ الواحدؿ تطبحسب ما الحظت الباحثة مف خبل اكبر مف الذكور
 عمى القيود مف الكثير تفرض بينما الذكر، استقبللية تدعـ واإلناث الذكور مع المتبعة االجتماعية التنشئة

 واف الذكور، مقارنة مع  -الوالديف خاصة – اآلخريف بسموؾ وتأثراً  حساسية أكثر اإلناثكما اف  األنثى ،
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 ذكرال مف أكثر األنثى تقي حسف المعاممة واف باآلخريف ، عبلقاتيا عمى يتوقؼ والقيمة ىميةباأل شعورىا
 لموقاية كعوامؿ النفسية مصادره عمى اعتمادا أكثر ذكرال فإف وبالتالي ، والنفسية الجسمية األمراض مف
 الجسدي ستويعمى الم الذكر مف أضعؼ أنيا لؤلنثى العربية المجتمعات بينما نظرة  الضغوط ، مف

 األنثى أفالمجتمع  رىي حيث .لآلخريف المجوء دوف أموره تدبير يمكنو الذكر وافوالوجداني ،  والنفسي
 . اآلخريف مع عبلقاتيا عمى كبيرة أىمية تضع

في حديثو عف معيار االجتماعي  (40- 38ص ص ،  2010)الداىرم ،  ىذا ما ذىب اليو         
تحكمو معايير ائمة أف لكؿ مجتمع ثقافة معينة و بنى ىذا المعيار وجية نظر القت لمصحة النفسية في قولو :

، كما أف لكؿ ثقافة مجتمع محرماتيا وعمى الفرد أف يمتـز بيذه كية اجتماعية تحكـ تفاعبلت الفردسمو 
سوي كما أف التزاـ الفرد  رالمعايير لكي يحقؽ سموكو السوي فإذا اخرج عنيا اعتبر شخصا شاذا غي

 .قبؿ التغيرات الحادثة في مجتمعو شديد بالمعايير السائدة في المجتمع قد تجعمو غير قادر عمى تال
 الميزة وىذه اآلخريف، مع عبلقاتيا فشؿ أو نجاح مدى عمى لذاتيا تقديرىا في تعتمد األنثى أف كما      

 عمى المقدرة لدييـ مبةالط أفو  بالذكور، مقارنة أقوىتكسب صحة نفسية  لكي تؤىميا باألنثى الخاصة
 أكبر بدرجة االجتماعية واألنشطة المناسبات في إيجابي بدور واإلسياـ الزيارات وتبادؿ الصداقات تكويف

 عمى قيود مف جزائريةال وعاداتنا قيمنا تفرضو ما بسبب طبيعية نتيجة ةالباحث نظر في وىذه ،الطالبات مف
 .اعياالجتم التفاعؿ عمى مقدرتيف مف تضعؼ اإلناث
 عنيا والتعبير االنفعاالت عمى والسيطرة النفسية الصراعات مواجية عمى المقدرة لدييـ الطمبة أفو         
 ذلؾ الباحثة وترجع ،الطالبات مف أكثر والتوتر، لمقمؽ االستسبلـ وعدـ ،اجتماعياً  ومقبولة مناسبة بصورة

 الصعاب وتحمؿ الصبلبة جانب في ناثاإل عف الذكور يمتاز حيث منيما كؿ طبيعة بو تتميز ما إلى
 نظر أصحاب ىذه المدرسة القدرةة تتضمف مف وجيالتي  ىذا ما تطرقت اليو النظرية المعرفية المسئوليةو 

 األمؿ، واستخداـ ميارات معرفية عمى تفسير الخبرات بطريقة منطقية تمكف الفرد مف المحافظة عمى
 الصحة النفسية قادرة عمى استخداـو فالشخص المتمتع بمناسبة لمواجية األزمات وحؿ المشكبلت وعمي

 مى فسحة مف األمؿ وال يسمح لميأساستراتيجيات معرفية مناسبة لمتخمص مف الضغوط النفسية ويحيا ع
 قدات، أماواالضطرابات نتيجة لخمؿ في نظاـ المعت المعاناة، فاإلنساف يقع ضريع بالتسمؿ إلى نفسو

 ظرة إلى الذات واآلخريف وينتج عفي يتمتع بنظاـ معتقدات واقعية في النالشخص المعافى فيو ذلؾ الذ
حجازم، )ىكذا نظاـ واقعي عقبلني سيادة التفكير االيجابي في المواقع الحياتية كما في الموقؼ مف الذات 
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 والتي المرىفة واألحاسيس العاطفية الجوانب عمييف فيغمب اإلناثعكس  ،(44-43ص ص، 2000
 الطالبات أف، االنفعاالت عمى والسيطرة  النفسية الصراعات مواجية عمى مقدرتيف مف تضعؼ بدورىا
 وحقوقيـ مصالحيـ ويحترمف اآلخريف مشاعر خبللو مف ويراعيف سموكيف يوجو قيمي إطار لدييف

 ، اندةوالمس واألمانة والصدؽ كالوفاء المتبادلة االجتماعية العبلقات في الواجبة األخبلقية بالقيـ ويمتزمف
 يجعميف مما رقابة مف المجتمع عمييف يفرضو ما إلى دلؾ الباحث ويعزي ، الطبلب لدي ىو مما أكثر

 مشاعرىف ورقة العاطفية طبيعتيف أف كما ،الذكور مف أكثر األخبلقية بالقيـ التمسؾ عمى حريصات
كما   واألمانة والصدؽ بالوفاء يتمتعف يجعميف مما حقوقيـ واحتراـ اآلخريف بشعور مراعاة عمييف تفرض
       بمدرسيـ ويستمعوف نصائحو وتوجيياتو اكثر مف الذكور حيث يرى  تأثيرا أكثر اإلناثنجد 

 في رعاية النمو النفسيو  دورا ىاما في العممية التربوية يمعب المدرس أف (34ص ،  2010الخكاجى ،)
 فحسب ولكنو أيضا معمما لمميارات ماتفالمدرس ليس ناقبل لممعمو  ،تحقيؽ الصحة النفسية لمتمميذفي 

 حح ومعالج ليذا االضطراب كما يجبوالتوافؽ ومشخص مظاىر أو أعراض أي اضطراب سموكي ومص
 توافقيـ الشخصي ءوسو أف يتمتع المربوف في حد ذاتيـ بصحة نفسية وىذا حؿ مشكبلت المدرسيف 

 فكمما بي يجب اف يكوف قدوة صالحة،ر واالجتماعي تؤثر عمى الصحة النفسية لمتبلميذ الف شخصية الم
 وبيف المدرسة واألسرى كمما ساعد كانت عبلقة سوية بيف المربيف والتبلميذ وبيف التبلميذ بعضيـ ببعض

 لمدرس أف يعمؿوعمى ا ،ذلؾ عمى حسف توافقيـ النفسي وشعورىـ باألمف مما يؤدي إلى النجاح والتوفيؽ
الحسباف  ـ المفاىيـ التي يجب اف نضعيا فيدرس /المرشد مف أىومفيوـ الم ،ويوجو ويعالج كمربي يعمـ 

 . في إعداد المعمـ، والتربية  تشترؾ في كثير مف أىدافيا مع الصحة النفسية 
 دراسة       ستنا مثؿحسب اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة معظـ الدراسات تعارضت مع دراو        
 اإلرشاد ودور األسرية المتغيرات مف وعدد النفسية الصحة بيف بلقةتحت عنواف "الع·(1994 ، إبراىيـ )

 الصحة بيف العبلقة تحديد إلى ىدفت ،والجامعية الثانوية المرحمة في الجنسيف مف الشباب النفسي لدى
  الثانوية المرحمة في الجنسيف مف الشباب النفسي لدى اإلرشاد ودور األسرية المتغيرات مف وعدد النفسية
 :التالية النتائج إلى الباحثة متوتوص

أي ال توجد فروؽ في الصحة النفسية  اإلناث لدى النفسية الصحة مف أكبر بقدر الذكور الطبلب يتمتع -
 اإلناث.بيف الذكور و 
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 التكيؼ في مساؽ تدريس "أثر (: عنوانيا1991وفرح) عبلونة دراسةمع  تعارضت دراستنا أيضا       
 "الجامعييف الطمبة لدى البلعقبلنية األفكار يرتغي في النفسية والصحة

 البلعقبلنية األفكار تغيير في النفسية والصحة التكيؼ في مساؽ تدريس أثر عمى التعرؼ إلى ىدفت  
  كالتالي فيي الباحثاف إلييا توصؿ التي النتائج اما الجامعييف الطمبة لدى

 . البلعقبلنية راألفكا في الطالب لجنس إحصائياً  داؿ أثر يوجد ال -2
 عمى النفسية والصحة التكيؼ مساؽ ودراسة الطالب جنس بيف لمتفاعؿ إحصائياً  داؿ أثر يظير لـ -3

 .كامبلً  االختبار
 انو:عمى  نص الفرضية الجزئية الثالثةت :الخامسةمناقشة كتفسير نتائج الفرضية -5

عند تبلميذ السنة أولى ثانوي، تعزى توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفسية        
  دالة في االختبار    فيي  " -2.434حيث كانت قيمة "ت" والتي بمغت "  الشعبة لمتغير

   (P. Value≤ 0.05)  تبلميذ جذع  مغ متوسطحيث ب قد تحققت الخامسةبالتالي فاف الفرضية و
 إلى يشير وىذا 50.18ؾ عموـ  بينما يشير متوسط  تبلميذ جذع مشتر  54.80قد بمغ   آدابمشترؾ 

ف اف ، كو ة أفضؿ مف تبلميذ جذع مشترؾ عممييمتمكوف صحة نفسي أدبي تبلميذ جذع مشترؾ أف
 معيا يصؿ لـ والتي المراىقة مرحمة وسط في يعيشوف زالوا ال الثانوية المرحمة التبلميذ في مرحمة طمبة

 حاالت عمى والتغمب االنفعاالت عمى والسيطرة النفسية الصراعات مواجية عمى المقدرة مستوى إلى الفرد
 لدييـ األدبييمكف تفسير تبلميذ القسـ   أيضا، آخر إلى حيف مف تنتابو التي  اليقظة وأحبلـ والتوتر القمؽ

 مف أكثر االجتماعية المناسبات في إيجابي بدور واإلسياـ الزيارات وتبادؿ الصداقات تكويف عمى المقدرة
 مف تحرراً  أكثر األدبي التخصص مف الطمبة أف إلى ذلؾ ةالباحث عزيت و يالعمم التخصص طمبة

 التفاعبلت في استغبللو يتـ الوقت مف مزيداً  لدييـ يجعؿ مما الدراسة عمييـ تفرضيا التي الضغوط
كوف اف التفاعبلت االجتماعية تمعب دور ميـ في تعزيز الصحة النفسية حسب ما رآه  االجتماعية

تساىـ الصحية النفسية في وجود الحياة اإلنسانية كميا بقيميا  ( في قولو :" 26ص،  2008)الكفافي ، 
قة متبادلة ، تمتمؾ الصحة النفسية عبلمف أجؿ الفرد والمجتمع والثقافةالداخمية المنشأ المادية وغير مادية 

النفسية معتبرة ومع أعضاء ىذا المجتمع ويمكف أف تكوف قيـ الصحة  وٕانتاجياتمع عافية  المجتمع و 
الصحة النفسية  ،ة مف اجؿ عافية األفراد ووظائفيـالصحة النفسية أساسيواف  بطرؽ مرتبطة متعددة 
تساىـ الصحة النفسية كجزء ال يتجزأ مف ، د والعائبلت والمجتمعات واألوطافالجيدة مورد ىاـ لؤلفرا
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الصحة النفسية تيـ كؿ فرد كما ، ليةالصحة العامة ووظائؼ المجتمع وليا تأثير عمى اإلنتاجية اإلجما
تساىـ الصحة ، تتولد في حياتنا اليومية في المنازؿ والمدارس وأماكف العمؿ والنشاطات في وقت الفراغ

يمكف لمقيـ الروحية ، شري واالجتماعي في كؿ المجتمعاتالبادي و النفسية االيجابية في الرأسماؿ االقتص
 طمبة عكس"  حة وكذلؾ تؤثر الصحة النفسية عمى الحياة الروحيةأف تقدـ مساىمات ىامة في تغيير الص

 التفاعؿ فرص مف لدييـ يقمؿ مما دروسيـ مذاكرة في أوقاتيـ معظـ يقضوف الذيف العممي التخصص
 التخصص طمبة مف لمتعمـ تحمساً  أكثر يكونوف العممي التخصص مف الطمبة أف االجتماعي حيث

 السبب يرجع وقد الدرجات أعمى عمى لمحصوؿ دائماً  ويسعوف أكبر بينيـ فيما الغيرة درجة وتكوف األدبي،
 يكوف عادةو  ، األدبي طمبة زمبلئيـ مف تفوقاً  أكثر يكونوا العممي التخصص مف الطمبة أف إلى ذلؾ في

 يوجد التفوؽ يوجد فأينما المتفوقيف غير سواىـ بيف ىو مما أكثر المتفوقيف الطمبة بيف األداء في التنافس
 مف ةذالشا السموكية األنماط مف خمواً  أكثر العممي التخصص طمبة أف الى إرجاعيايمكف  كما،  التنافس

 ألنفسيـ يضعوف العممي التخصص طمبة أف إلى ذلؾ يرجع وقد األدبي، التخصص مف الطمبة سموؾ
 ، السوية السموكية ماطاألن لدييـ يدعـ بدوره اذىو  ، تحقيقيا وسائؿ اختيار عمييـ يسيؿ مما واضحة أىدافاً 

 مشاعر خبللو مف ويراعوف سموكيـ ويوجو  بو ييتدوف قيمي إطار لدييـ العممي التخصص طمبةكما نجد 
 ذلؾ يرجع وقد ، واألمانة والصدؽ كالوفاء أخبلقية بقيـ ويمتزموف وحقوقيـ مصالحيـ ويحترموف اآلخريف

 يجعميـ مما الدراسي تفوقيـ مستوىب أخبلقيـ مستوى ربط عمى العممي التخصص طمبة حرص إلى
 . ياألدب التخصص طمبة مف سواىـ مما أكثر األخبلقية بالقيـ يمتزموف

مف الصعوبات التي واجيت الباحثة انيا تعذر عمييا الحصوؿ عمى دراسات سابقة اىتمت بدراسة      
 التخصص.الصحة النفسية في ضوء متغير 

  :االستنتاج العاـ
طبيعة العبلقة بيف تقدير الذات الميدانية التي صممت بيدؼ الكشؼ عف راستنا د إتماـبعد        

 140حيث تـ تطبيؽ دراستنا عمى عينة متكونة مف  ،ثانوي األولىالصحة النفسية لدى تبلميذ السنة و 
 البحث ألدوات تطبيقنا وبعد ييوب عبد الرحماف بوالية برج بوعريريج،ثانوية بالم وتمميذة مفتمميذ 

 ت الدراسة الحاليةتوصم النفسية حيثر سميث وكذا مقياس الصحة لكوب الذات تقدير مقياس في متمثمةلوا
 يمي: مجموعة مف النتائج كما إلى
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بيف تقدير الذات والصحة النفسية  ارتباطية أظيرت الدراسة وجود عبلقة االولىفيما يخص الفرضية -1
 ثانوي.عند تبلميذ السنة أولى 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى  عدـ إلىالدراسة  أشارت الثانيالفرض وفيما يتعمؽ ب-2
 تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي تعزى لمتغير جنس التبلميذ.

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير  عدـ إلى أيضافاظير  الثالثض نتائج الفر  أما-3
 الشعبة.وي تعزى لمتغير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثان

د فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى و وجب مف الدراسة الرابعالنتائج الخاصة بالفرض  أكدتبينما -4
 التبلميذ. لمتغير الجنس تعزىالتي  سية عند تبلميذ السنة أولى ثانويالصحة النف

ؽ ذات داللة إحصائية في فرو  مف الدراسة انو ال توجد الخامسكما أوضحت النتائج الخاصة بالفرض -5
 الشعبة.لمتغير  التي تعزى مستوى الصحة النفسية عند تبلميذ السنة أولى ثانوي

 نسبية إلييا المتوصؿ النتائج أف إال الكثيرة تراالمتغي عمى السيطرة ىذه ستناراد في محاولتنا ورغـ      
 لبلعتماد والوقت اإلمكانيات توفقنا لـ يثح، المستعممة واألدوات العينة لحجـ اً نظر  سةراالد عينة حدود في

 في يؤثر اإليجاب أو بالسمب سواء لذاتو شخص كؿ تقدير أف نعي أف عمينا ذلؾ ومع ، أوسع عينة عمى
 في ألىدافو انجازه ومدى نجاحو في ويؤثر اآلخريف، نحو ومشاعره عممو ، تفكيره وطريقة حياتو أسموب
 في وفاعميتو إنتاجيتو تزداد لذاتو وتقديره الشخص ـرااحت فمع ،فسيةبالتالي يؤثر عمى  صحتو النو  الحياة
 األولى بالدرجة استيدفت والتي الحالية سةراالد عنو أسفرت لما واستناداً  ، واالجتماعية العممية حياتو
 .لنفسية ، ثـ قدمت بعض االقتراحاتالصحة اب وعبلقتو الذات تقدير وىو اال الشخصية جوانب مف جانب
 حات الدراسة:مقتر 
 :التالية االقتراحات تقديـ ارتأينا بو قمنا الذي البحث خبلؿ مف عمييا المتحصؿ النتائج عمى بناء
  المختمفة. التعميمية المراحؿ في لمطمبة الشخصية بالسمات وعبلقتيا النفسية لمصحة دراسات جراءا 
 أجؿ مف أخرى بمتغيرات وعبلقتيا ةالنفسي والصحة الذات تقدير حوؿ الدراسات إجراء عمى الباحثيف حث 

 .الفرد حياة في أىمية مف ليما لما النفسية والصحة الذات تقدير عمى الضوء مف المزيد إلقاء
 والجامعي.لمتوسط دراسات لتقدير الذات وعبلقتيا بالصحة النفسية في المراحؿ ا إجراء 
 المختمفة.حؿ التعميمية دراسات ألساليب التفكير وعبلقتيا بتقدير الذات في المرا إجراء 
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  خوؼ،دوف  وأفكارىـ أرائيـاالىتماـ بالصحة النفسية وذلؾ مف خبلؿ فتح المجاؿ لمتبلميذ لمتعبير عف 
والمشاركة ومف خبلؿ تبني سياسات تقوـ عمى االحتراـ  التربوي،الطاقـ  أفرادوتعزيز العبلقة السميمة بيف 

 والثقة المتبادلة.
  المختمفة. التعميمية حؿراالم عبر الطبلب لدى الذات تقدير نميةوت لتطوير بدراسة القياـ 
 المراحؿ  الخاصة فيدراسات لتقدير الذات وعبلقتيا بالصحة النفسية لدى تبلميذ ذوي االحتياجات  إجراء

 المختمفة.التعميمية 
  لممراىقيف.اجراء دراسات حوؿ المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالصحة النفسية
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 : يكضح استبياف تقدير الذات لككبر سميث 01الممحؽ رقـ 

 لتقدٌرالذات COOPERSMITHEمقٌاس

ة:التعلٌم

 إذاكانتالعبارةتصفما’فٌماٌلًمجموعةمنالعباراتتتعلقبمشاعرك

أماإذاكانت’تنطبق (داخلالمربعالموافقلخانةXتشعربهعادةضععالمة)

(داخلالخانةالموافقةلXتشعربهعادةضععالمة) العبارةالتصفما

.ال تنطبق

رىخاطئةإنمااإلجابةالصحٌحةهًالتًتعبرلٌستهناكإجابةصحٌحةوأخ-

 عنشعوركالحقٌقً.



البٌاناتالعامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسمالمؤسسة......................................................................................



الجنس:ذكر
 

أنثى
 



السن:...................

.....المستوىالتعلٌمً:......................



الشعبة:.......................................
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 التنطبق تنطبق العبارات 

   التضاٌقنًاألشٌاءعادة 01

   أجدمنالصعبأنأتحدثمعمجموعةمنالناس 02

   أودلواستطعتأنأغٌرأشٌاءفًنفسً 03
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   الاقدرنفسًحققدرها 15
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   مظهريلٌسوجٌهامثلمعظمالناس 18

   ءأقولهفإننًأقولهعادةإذاكانعنديشً 19

   تفهمنًعائلتً 20
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   ألقىالتشجٌععادةفٌماأقومبه 23

   ارغبكثٌراأنأكونشخصاأخر 24

   الٌمكنلآلخرٌناالعتمادعلً 25
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 يمثؿ استبياف الصحة النفسية 02محؽ رقـ : الم

 تعلٌمة االستبٌان 

 عزٌزيالتلمٌذ/عزٌزتًالتلمٌذة

فٌماٌلًمجموعةمنالعباراتأرجومنكأنتقرأكالمنهاوتفهمهاجٌدا,فإذارأٌت

مامها,أالمناسبةالتً(فًالخانةxأنالعبارةتتفقمعوجهةنظركوماتشعربهعالمة)

نقإأنتتأكدانكوضعتالعالمةفًكلمرةأمامرقمالعبارةنفسهاالتًسبأرجوو

 قرأتها.

 معنا شكرا لتعاونك                                                                 





البٌاناتالعامة



















 اسمالمؤسسة......................................................................................

 

الجنس:ذكرأنثى
 

 

 

لتعلٌمً:...........................المستوىا  

 

 الشعبة:.......................................
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 ال نعم  ارةالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

   اآلخرٌن أمام انجازاتً وعن نفسً عن الحدٌث فً رغبة أجد عادة 10

   الشراء و البٌع عملٌات فً الحال هو كما الناس مع بالعمل كثٌرا استمتع 10

    سرٌعة بصورة اآلخرٌن نحو – وكراهٌة حب بٌن – مشاعري تتغٌر عادة 10

    المشكالت بعض واجهتنً وان حتى ةطوٌل لفترة ما عمال أواصل أن بإمكانً 10

   األحٌان من كثٌر فً جسمً أجزاء بعض( رعشة) اهتزاز من أعانً 10

    اآلخرٌن حساب على غاٌاته تحقٌق اإلنسان ٌحاول ال أن ٌجب 10

    علٌهم ٌنفق ما حجم مع تتناسب ال جسمٌا المعوقٌن من المرجوة الفائدة أن أرى 10

     اآلخرٌن على اقترحها مفٌدة أراء لدي لٌس بأنه اشعر غالبا 10

    اآلخرٌن مع التروٌحٌة األنشطة فً المشاركة على احرص 10

    معقول سبب دون الفرح و الحزن من نوبات تنتابنً غالبا 01

    مشقة من ذلك كلفنً مهما عملً أداء فً ممكن جهد أقصى بذل ٌسعدنً 00

 عضوي سبب وجود عدم رغم األحٌان من كثٌر فً التنفس فً ضٌق من أعانً 00
  واضح

  

    به ٌعاملوننً أن أحب الذي باألسلوب اآلخرٌن أعامل غالبا 00

   دائما اآلخرٌن سخرٌة موضع ٌكونون الوزن ثقٌلً األفراد أن أرى 00

    صغٌرا طفال كنت لو كما والدي ٌعاملنً 00

   االجتماعٌة واألنشطة بالخدمات الخاصة الجماعات فً المشاركة على احرص 00

    بسٌطة بكلمة ولو احد ضاٌقنً ما إذا أثور و اغضب إننً 00

    به أقوم الذي العمل إلتقان وسعً فً ما كل بذل على دائما احرص 00

    األحٌان معظم فً الصداع نوبات تعاودنً 00

    بعٌوبهم نوٌهالت من أكثر ومزاٌاهم اآلخرٌن بحسنات اإلشادة إلى أمٌل 01

   لشًء أصلح ال بأننً شعور ٌنتابنً ما عادة 00

    أفكار و أراء من أبدٌه بما كثٌرا ٌهتمون ال زمالئً ان اعتقد 00

 مختلف فً بحرٌة معهم بالتحدث أساتذتً ببعض الوثٌقة عالقاتً لً تسمح 00
  الخاصة شؤونً

  

    المستقبل ًل ٌحمله قد ما إزاء الوقت معظم قلقا أجدنً 00

     بسٌطا كان مهما  عمله أداء فً إخالصه مدى فً تكمن اإلنسان قٌمة أن أرى 00

    األحٌان من كثٌر فً(  الكوابٌس أو) المزعجة األحالم تعاودنً 00

    منافع من له ٌحققون عما النضر بغض اآلخرٌن بمعرفة الفرد ٌستمتع أن ٌجب 00

    عموما الجسمً مظهرهم فً منً أفضل أصدقائً و زمالئً بان غالبا اشعر 00

    أعمالً معظم انجاز عن تعوقنً درجة إلى كفاءتً بعدم اشعر 00

    أسراري على ائتمنهم و فٌهم أثق بحٌث األشخاص ببعض وثٌقة عالقات تربطنً 01

    الغامضة المواقف إزاء التوتر و الضٌق ٌنتابنً 00

 الٌوم عمل تؤخر ال* القائلة بالحكمة عمال تباطؤ دون الًأعم انجاز أحاول عادة 00
 * الغد إلى
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   األحٌان من كثٌر فً رقبتً خلف بتوتر اشعر 00
 

 

 الناس ٌعامله لم لو حتى األمانة و بالصدق الفرد ٌلتزم أن الضروري من 00
  نفسها بالطرٌقة

  

    سنا منً اصغر هم من مع التعامل أفضل غالبا 00

    نفسً من اخجل تجعلنً لدرجة كثٌرة ومقدرات مواهب إلى افتقد أننً شعرا 00

    االجتماعٌة المناسبات و الحفالت فً المشاركة ٌسعدنً غالبا 00

 ذلك علٌا ٌترتب لما حساب أو ترو دون المواقف بعض فً فورا أتصرف غالبا 00
  نتائج من

  

   حٌاتً مستقبل فً كثٌرا سٌفٌدنً دراستً مجال بان اشعر 00

    للطعام شهٌتً بفقدان عادة اشعر 01

   الرأي فً معً اختلفوا لو حتى اآلخرٌن مشاعر احترام دائما أحاول 00

    نفسً عن راضٌا لست انأ 00

    البسٌطة األمور بعض فً ولو مساعدتهم على مقدرتً فً أقاربً ٌثق ال غالبا 00

 وال االجتماعٌة األنشطة فً اٌجابً بدور دالفر ٌسهم أن أفضل من انه أرى 00
  بها االستمتاع بمجرد ٌكتفً

  

    كثٌرا اآلخرون لها ٌفرح قد ألشٌاء بالسعادة اشعر ال غالبا 00

 الحٌاة فً  النجاح ان العتقادي حٌاتً أمور لمختلف التخطٌط على حرٌص إننً 00
  بالصدفة ٌتحقق ال

  

 عضوي سبب وجود عدم رغم األحٌان من ثٌرك فً اإلجهاد و بالتعب اشعر 00
  لذلك واضح

  

    علٌه دٌن الحر وعد الن بوعدي الوفاء دائما أحاول 00

    غٌرهم من كفاءة اقل أنهم على السمع وثقٌلً الصم إلى الناس ٌنظر غالبا 00

   غٌري على عبء وبأننً نفسً فً ثقتً بعدم اشعر ما كثٌرا 01

    أصدقائً مع الزٌارات تبادل على ًأسرت تشجعنً عادة 00

    إساءات من الٌا اآلخرون ٌوجهه ما نسٌان علٌا ٌصعب عادة 00

    اآلخرٌن على كثٌرا االعتماد دون بنفسً مشكالتً مراجعة أحاول 00

    قصٌرة فترة منذ ولو قراءته أو دراسته لً سبق ما تذكر علٌا ٌصعب 00

    شرا آم خٌرا سواء عمله نتائج حتما ًسٌجن إنسان كل أن رأًٌ من 00

   مشلول أو الساق مبتور فرد من مساعدة أي الناس ٌطلب أن ٌجب ال انه اعتقد 00

 هذا الرأي هذا كان لو حتى الناس من جماعة مواجهة فً رأًٌ إبداء علٌا ٌصعب 00
 جٌدا اعرفه موضوع عن الرأي

  

    أهلً بٌن كنت لو كما معها شعرا بحٌث األسر ببعض طٌبة عالقات تربطنً 00

    حولً ٌدور بما مطلقا اشعر ال بحٌث الٌقظة أحالم فً استغرق غالبا 00

    ما بعمل مشغوال أكون عندما الحٌوٌة و بالنشاط اشعر عادة 01

    ما لمحاضرة استماعً أو القراءة أثناء انتباهً تركٌز فً كبٌرة صعوبة أجد 00

   حقوقه على حرصه بقدر اآلخرٌن حقوق على ٌحرص أن الفرد على ٌجب 00

    زمالئه بٌن القصور و بالنقص الشعور من القامة قصٌر الفرد ٌعانً غالبا 00

    سنً مثل فً كانوا لو حتى اآلخرٌن مع منافسات فً الدخول علٌا ٌصعب 00
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   أصدقائً بٌن كنت لو حتى طوٌال الخٌال فً استغرق 00
 
 

 

 الطوابع جمع مثل فراغً أوقات فً ممارستها على احرص ممتعة اٌاتهو لدي 00
 الخ..... الٌدوٌة األشغال أو القراءة أو

  

   أتهته أو أتلجلج ٌجعلنً مما كبٌرة بسرعة أتحدث غالبا 00

   بهم كافٌة معرفة دون الناس على أحكام إصدار ٌجب ال انه اعتقد 00

    وسخرٌتهم زمالئه تهكم موضع ٌظالغل الصوت ذو الفرد ٌكون عادة 00

 فً القرار اتخاذ فرصة علٌا ٌفوت مما المسائل حسم فً طوٌال وقتا استغرق 01
  المناسب وقته

  

 أقدم أن قبل للمجتمع فائدتها ومدى أعمال من به أقوم ما أهمٌة فً أفكر عادة 00
  علٌها

  

 فً أصابعً وضع أو أظافري قضم مثل العادات بعض من التخلص علٌا ٌصعب 00
  فمً

  

    ٌكفً ال وحده فالعلم الحسن بالخلق ٌتسم أن البد اإلنسان أن اعتقد 00

    انتظامها عدم أو أسنانه تشوه مثل أشٌاء من الفرد ٌخجل غالبا 00

    مواجهتها على مقدرتً لعدم المصاعب و المشكالت بعض من دائما اهرب 00

    العمل على وتحفزي اهتمامً تثٌر ةالحٌا فً كثٌرة أمور هناك 00

    لذلك عضوي سبب وجود عدم رغم معدتً فً تقلصات تعاودنً ما غالبا 00

    معارفً من ٌكونوا لم لو حتى الشدائد وقت اآلخرٌن عن التخفٌف ٌسعدنً 00

    ٌجب مما اقل عنً الناس فكرة بان دائم شعور ٌنتابنً 00

    بحقوقً أطالب أن قبل واجباتً وأداء ؤولٌاتًمس تحمل على دائما احرص 01

    كافٌة بدرجة النوم فً االستغراق استطٌع ال بحٌث األرق من أعانً 00

    مباشرة بصورة بأخطائهم الناس مواجهة عدم األفضل من انه اعتقد 00

 البعد و االنطواء إلى وجهه فً النمش او البثور ببعض المصاب الفرد ٌمٌل غالبا 00
  اآلخرٌن عن

  

    اآلخرٌن بمصالح ٌضر قد عمل على أقدم أن قبل كثٌرا أفكر 00

   معهم التعامل ٌتجنبون لذا منهم اقل المكفوفٌن ٌعتبرون الناس أن ٌبدو 00

 فً ٌثقون وال  قوة وال لهم حول ال( الجسم) البنٌة ضعاف أن الناس ٌعتقد غالبا 00
  شًء أي انجاز على مقدرتهم
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 يمثؿ : صدؽ المقارنة الطرفية  لمقياس ككبر سميث 03الممحؽ رقـ 

T  test 

   الصدق بالمقارنة الطرفٌة

 

Statistiques de groupe 

 
Groupes N Moyenne Ecart type Moyenne erreur standard 

Resultat 1,514 9,206 41,51 37 مجموعةاالداءالمنخفض 

 مجموعةاالداءالمرتفع
37 80,22 5,731 ,942 

 

 

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur 
l'égalité des variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. T Ddl 

Sig. 
(bilatéral

) 
Différence 
moyenne 

Différence 
erreur 

standard 

Intervalle de confiance 
de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Resultat Hypothèse de 
variances 
égales 

8,818 ,004 -21,709 72 ,000 -38,703 1,783 -42,257 -35,149 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  -21,709 60,256 ,000 -38,703 1,783 -42,268 -35,137 



  

 
88 

 

 ككنباخ  ألفاسميث يكضح :ثبات مقياس ككبر  04الممحؽ رقـ 

Fiabilité 

كرونباخ ألفاالثبات بطرٌقة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,542 25 
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 يكضح صدؽ  المقارنة الطرفية لمقياس الصحة النفسيىة  05الممحؽ رقـ 

Test T 

 الصدق بالمقارنة الطرفٌة

Statistiques de groupe 

 

Groupes N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Resultat المنخفضاألداءمجموعة  37 38,54 6,623 1,089 

المرتفعاألداءمجموعة  37 64,62 5,288 ,869 

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différenc

e 

moyenne 

Différenc

e erreur 

standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Resultat Hypothèse de 

variances 

égales 

,256 ,615 -18,719 72 ,000 -26,081 1,393 -28,859 -23,304 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  
-18,719 68,636 ,000 -26,081 1,393 -28,861 -23,301 
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ككنباخ  ألفا: يكضح ثبات مقياس الصحة النفسية  بطريقة  06الممحؽ رقـ   

 

Fiabilité 

كركنباخ ألفاالثبات بطريقة   

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach Nombre d'éléments 

,853 86 
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 : يمثؿ نتائج الفرضية العامة 07الممحؽ رقـ 

 

Corrélations 

 نتائج الفرضية العامة    

 تـ حساب العالقة بمعامؿ بيرسكف

 

Corrélations 

 درجة تقدير ذات المفحكص الكمية كمي_الصحة_النفسية 

 Corrélation de كمي_الصحة_النفسية
Pearson 1 ,985 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 140 140 

درجة تقدير ذات المفحكص 
 الكمية

Corrélation de 
Pearson ,985 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 140 140 
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األكلىيكضح نتائج الفرضية الجزئية  08الممحؽ رقـ   
Test T 

 متغٌر الجنس إلىصائٌة فً تقدٌر الذات تعزى نتائج الفرضٌة الجزئٌة التً تنص: توجد فروق ذات داللة إح

 

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type جنس التمميذ

Moyenne 
erreur 

standard 

درجة تقدير ذات المفحكص 
 الكمية

 1,722 13,887 61,54 65 ذكر

 1,973 17,089 62,93 75 انثى

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 
sur l'égalité 

des variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. T ddl 

Sig. 
(bilat
éral) 

Différe
nce 

moyen
ne 

Différen
ce 

erreur 
standar

d 

Intervalle de 
confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieu
r 

Supérie
ur 

درجة تقدير ذات 
 المفحكص الكمية

Hypothèse de 
variances 
égales 

1,283 ,259 -,525 138 ,601 -1,395 2,658 -6,651 3,861 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  -,533 137,458 ,595 -1,395 2,619 -6,574 3,784 
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يكضح نتائج الفرضية الجزئية الثانية  09الممحؽ رقـ   

Test T 

وجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً تقدٌر الذات تعزى الى متغٌر الفرع نتائج الفرضٌة الجزئٌة التً تنص: ت

 الدراسً

 

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type تخصصالتلمٌذ

Moyenne erreur 

standard 

 1,658 16,245 61,08 96 علمً درجةتقدٌرذاتالمفحوصالكلٌة

 2,121 14,066 64,91 44 ادبً

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. T Ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

درجةتقدٌرذات

 المفحوصالكلٌة

Hypothèse de 

variances égales 

3,798 ,053 -1,347 138 ,180 -3,826 2,840 -9,441 1,789 

Hypothèse de 

variances inégales 

  
-1,421 95,493 ,158 -3,826 2,692 -9,169 1,518 
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يكضح نتائج الفرضية الثالثة  10الممحؽ رقـ   

Test T 

لفرضٌة الجزئٌة التً تنص: توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً الصحة النفسٌة تعزى الى متغٌر نتائج ا

 الجنس

 

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type جنسالتلمٌذ

Moyenne erreur 

standard 

Total 1,422 11,463 49,62 65 ذكر 

 1,132 9,801 53,31 75 انثى

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité 

des variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Total Hypothèse de 

variances égales 

,363 ,548 -2,054 138 ,042 -3,691 1,797 -7,244 -,138 

Hypothèse de 

variances inégales 

  
-2,031 126,774 ,044 -3,691 1,817 -7,287 -,095 
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يكضح نتائج الفرضية الرابعة  11الممحؽ رقـ   

Test T 

روق ذات داللة إحصائٌة فً الصحة النفسٌة تعزى الى متغٌر الفرع نتائج الفرضٌة الجزئٌة التً تنص: توجد ف

 الدراسً

 

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type تخصصالتلمٌذ

Moyenne erreur 

standard 

Total ً1,151 11,279 50,13 96 علم 

 1,310 8,690 54,80 44 ادبً

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité 

des variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Total Hypothèse de 

variances égales 

1,404 ,238 -2,434 138 ,016 -4,670 1,919 -8,465 -,876 

Hypothèse de 

variances inégales 

  
-2,678 106,346 ,009 -4,670 1,744 -8,128 -1,213 
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الدراسة:ممخص   
 ألولىاعبلقتو بالصحة النفسية لدى تبلميذ السنة ة الى التعرؼ عمى تقدير الذات و ىدفت الدراسة الحالي   

مف  ثانوي وعبلقة ذلؾ بعدد المتغيرات )الجنس ، التخصص( حيث طبقت دراستنا عمى عينة متكونة
لمييوب عبد الرحماف ببرج مف ثانوية با ( تمميذة 75و )( تمميذ 65) ( تمميذ و تمميذة  تتوزع عمى  140)

مف  التأكدنفسية وذؾ بعد كذا استبياف الصحة الزيع عمييـ استبياف تقدير الذات و ، حيث تـ تو بوعرييج
التي تـ الحصوؿ عمييا باستخداـ برنامج الرـز  ، وتـ تحميؿ البياناتأداةالخصائص السيكومترية لكؿ 

 النتائج التالية :  إلىلمعمـو االجتماعية وتوصمت الدراسة  اإلحصائية
ة النفسية عند تبلميذ ارتباطية بيف تقدير الذات والصح وجود عبلقةفي الفرضية العامة بأظيرت الدراسة  -1

 ثانوي.السنة أولى 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات عند تبلميذ السنة  عدـ+ -2

 أولى ثانوي تعزى لمتغير جنس التبلميذ.
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات عند تبلميذ السنة أولى ثانوي تعزى لمتغير  عدـ  -3

 الشعبة.
 تعزىالتي  سية عند تبلميذ السنة أولى ثانويوؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النفد فر و وج -4

 التبلميذ. لمتغير الجنس
التي  سية عند تبلميذ السنة أولى ثانويفروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الصحة النف عدـ وجود  -5

 الشعبة.لمتغير  تعزى
 الكممات المفتاحية 

 فسية ، التعميـ الثانويالذات ، الصحة النتقدير 
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Summary of the study 

         The present  study  aimed at  edentifying  self-esteem and its relationship 

to mental health among first year high school pupils and its relationship to the 

number of variables (gender ,specialization ) our study was applied to a sample 

of (140) boys mal and female students divided into (65) boys and (75) girls from 

BELMOUHOUB ABDERRAHMAN high school in BORDJ BOU 

ARRERIDJ , where a self esteem questionnaire and a mental health 

questionnaire where distributed to them ,After making sure of the statistical 

pakages for social science  program,and the reached the follwing results : 

1) The study showed in the genarel hypothesis , that there is a corelation 

between self –esteem and mental health amony first year secondary shool 

pupils. 

2) There are no statistically significant differencesin the level of self-esteem 

among first year secondary pupils atributable to  the genre variable (male, 

female). 

3) The absence of stastically significant differencas in the self-esteem lenel 

of the first year secondary shool pupils due to the dividion variable . 

4) The presence of statistically sinificant differences in the level of mental 

helth among  the first year secondary pupils That are attributable to the 

students gender. 

5) No statistically significant variable differences in the level of mental-

Heath among first year secondary shool students , which Is attributable to 

the division variable .. 

 

Key word : 

self-esteem - mental health- high school education 
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