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 :مقدمة
من حيث التأثير في تربية التمميذ االسرة تعتبر المدرسة المؤسسة التربوية الثانية بعد 

ورعايتو والتعامل معو لمكشف عن الميول السمبية وااليجابية في شخصية التمميذ، إال أنيا 
أصبحت اليوم تعاني من انتشار بعض المشكالت السموكية التي يمارسيا بعض التالميذ بين 
أقرانيم كسموك المشاغبة، فقد أصبحت ظاىرة عالمية منتشرة وليا أثارىا السمبية عمى المناخ 

المدرسي، ىذا ما جعل العمماء يقومون بدراساتيا واالىتمام بإجراء بحوث ودراسات عمى 
سموك المشاغبة في المدارس ألنيا أصبحت ظاىرة متفاقمة بدرجة كبيرة، وكان أول من 

وقد يرتبط سموك المشاغبة ببعض ، 1978 عام "دان الويس"درسيا ىو العالم النرويجي 
الجوانب النفسية لدى التالميذ كتقدير الذات الذي يعتبر من العوامل الميمة المؤثرة في 

سموك اإلنسان ونظرا ألىمية ىذا الموضوع جاءت ىذه الدراسة لتتناول مستوى تقدير الذات 
 التالميذ المشاغبين ىلد

: خر تطبيقيآوقد تم تقسيم ىذه الدراسة إلى جانبين  جانب نظري و
 يضم اإلطار العام لمدراسة، واألىداف التي ينبغي  الفصل األوليتضمن : الجانب النظري

.  إجرائياالمفاىيمالوصول إلييا، أىمية الدراسة، إضافة إلى تحديد 
أبعادىا،   خصص لتقدير الذات يضم أوال تعريف الذات مكوناتيا، مظاىرىا،الفصل الثانيأما 

.  الفرق بين مفيوم الذات وتقدير الذات ،العوامل المؤثرة فييا
تعريف تقدير الذات، مستوياتو، العوامل المؤثرة فيو، الظروف المناسبة لتنميتو ثم تناول : ثانيا

. النظريات المفسرة لو
أوال تعريف المشاغبة، أشكاليا، خصائص   فقد خصص لممشاغبين،الفصل الثالثأما 

التالميذ المشاغبين، مظاىرىا، أسبابيا، أثارىا السمبية، وفي األخير طرائق التعامل مع 
. التالميذ المشاغبين
 يضم اإلجراءات المنيجية لمدراسة بداية المنيج يتضمن الفصل الرابع : الجانب التطبيقي

. المستخدم، عينة الدراسة، األدوات المستخدمة، األسموب اإلحصائي 
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 فقد تم فيو عرض وتحميل وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة، وأتممنا ىذه الفصل الخامس
. الدراسة بخاتمة إضافة إلى قائمة المراجع والمالحق
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 : الدراسةإشكالية
خطر المشكالت التي تعاني منيا المدارس الجزائرية مثل جميع أتعد المشاغبة من أىم و

أنحاء العالم، حيث باتت المؤشرات والدالئل تؤكد عمى زيادة معدل ىذه الظاىرة فضال عن 
 عمى أن المشاغبة شائعة بين ليمبر ونيشانالمشاغبين، وقد أشار كل من  عمى أثارىا السمبية

التالميذ وأنياال تضر فقط مرتكبي المشاغبة وضحاياىم بل أيضا تؤثر سمبا عمى نفسية التمميذ، 
عمى قدرة التمميذ عمى التعمم،  فقد أصبحت  والمناخ المدرسي العام، وبشكل غير مباشر

من المراىقين حيث تتميز ىذه المرحمة بأنيا فترة عواصف وتوتر  سموكات مألوفة لدى الكثير
. وشدة تكتنفيا األزمات النفسية وتسودىا المعاناة واإلحباط

             ىي حالة نفسية مصحوبة بشحنة انفعالية تنشأ نتيجة اإلحباط أو نتيجة أمن الفرد،  فالمشاغبة    
. ونتيجة نقص في حاجات التمميذ األساسية ألسباب أسرية  أو مدرسية أو بيئية أو شخصية

( 10ص ، 2007حسين، )

    فالتالميذ المشاغبون يكونون عرضة لنوبات الغضب ولدييم اتجاىات ايجابية نحو العنف      
ويقل تعاطفيم مع زمالئيم، ومن بين مظاىر ىذه المشكمة وجود أصوات يسمعيا المعمم في 

غرفة الصف دون أن يعرف مصدرىا، وقد يؤدي ىذا إلى توتر المعمم إذا ما تكررت ىذه 
األصوات، كما أن تبادل أطراف الحديث أو اليمس بين تمميذ وأخر في غرفة الصف أثناء شرح 
المعمم يعد من مظاىر الشغب فقد يميل بعض التالميذ إلى التحدث مع أقرانيم في الصف أثناء 
شرح الدرس معيقين بذلك بعض الشيء استمرارية التعميم ومثيرين أحيانا بعض المشاعر السمبية 

.  اتجاىيم من قبل معمميم وزمالئيم
إلى  ويؤكد الكثير من الباحثين التربويين والنفسانيين أن األسباب الرئيسية التي تدفع التمميذ    

القيام بأعمال الشغب ىو إثبات الذات والحاجة إلى النجاح، ونجد كذلك عدم معرفة التمميذ 
النظام وآداب السموك في الصف، وتوفر صداقة قوية بين التمميذ وزميمو تشجع إحداىما أو 

. كالىما في التحدث معا
( 111ص ،2000عمايرة، ) 
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تشدد األب، كثرة الخالفات في )وقد ارتبط الشغب بالعديد من العوامل منيا االجتماعية       
التأخر الدراسي، اإلخفاق في حب الوالدين )، والنفسية (المستوى الثقافي لألسرة، األسرة

 توفير ىعدم قدرة األسرة عل ظروف السكن السيئة،)، كذلك االقتصادية (والمدرسين لو
 المناطق ى، فالمشاغبة ليس ليا أنماط أصمية، فيي ليست مقصورة عل(المصروف اليومي

 العرقيات أو األطفال المختمين وظيفيا، بل أن األحداث تقترب منا وبقوة وتممسنا ىالفقيرة أو عل
. ألنيا تظير لنا أن المشاغبة تحدث بشكل منتشر وبدون تفرقة

 (29،  ص2007حسين، )

كذلك ارتبط الشغب ببعض الجوانب النفسية لدى التالميذ قد تكون سببا في قياميم بسموكات   
غير مرغوبة كتقدير الذات، وىو من العوامل الميمة المؤثرة في السموك اإلنساني وىو مفيوم 

 أن تقدير الذات يعمل البيان وجرينمتعمم ومكتسب من أنماط التنشئة االجتماعية ولقد استنتج 
كموجو لمسموك وقوة دافعة لو، وىو يشكل ذلك التنظيم اإلدراكي الذي يقف وراء وحدة األفكار 

. والمشاعر والذي يعمل بمثابة الخمفية المباشرة لسموكنا والموجو لو 
( 12،  ص 2008دويدار، )

أن تقدير الذات ىو حكم الفرد عمى أىمية شخصيتو  (Hama check)هامشكويرى 
فاألشخاص الذين لدييم تقدير ذات مرتفع يعتقدون أنيم ذو قيمة وأىمية، وأنيم جديرون 

باالحترام والتقدير كما أنيم يثقون في صدق أفكارىم، أما األشخاص الذين ليم تقدير ذات 
منخفض فال يرون أية قيمة أو أىمية ألنفسيم ويعتقدون أن اآلخرين ال يقبمونيم ويشعرونيم 

. بالعجز
 (125، ص2000الشناوي، )                                             

فالتالميذ المشاغبون يقومون بسموكات غير مرغوبة قد ترتبط بمستوى تقدير الذات لدييم سواء 
تقدير ذات مرتفع أو منخفض ومنيا جاءت ىذه الدراسة لمبحث عن مستوى تقدير الذات لدى 

: التالميذ المشاغبين ومن ىذا المنطمق نطرح التساؤل التالي 
 ؟  ما مستوى تقدير الذات لدى التالميذ المشاغبين في المرحمة الثانوية
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: أهداف الدارسة
:  تيدف الدراسة إلى 

 .الكشف عن مستوى تقدير الذات لدى التالميذ المشاغبين
: أهمية الدراسة

تتضح أىمية ىذه الدراسة في أنيا تمقي الضوء عمى أحد الجوانب النفسية لدى فئة التالميذ 
. المشاغبين

إبراز ضرورة الكشف عن العوامل السيكولوجية لدى ىاتو الفئة لممدرس والمرشدين ألخذ _ 
. التدابير الالزمة لمتعامل مع ىاتو الفئة وكيفية عالجيا

: التحديد اإلجرائي لممفاهيم
: تقدير الذات_

ىو درجة التقييم التي يعطييا التمميذ المشاغب بالمرحمة الثانوية لذاتو، وذلك من خالل إجاباتو 
. عمى مجموعة العبارات الواردة في مقياس تقدير الذات

: التمميذ المشاغب_ 
ىو التمميذ الكثير العناد والفوضى محاوال جذب انتباه التالميذ إليو، وىو عديم الدافعية، غالبا ما 

 عشرة سنة 18 و 16يتحدى سمطة مدرسو، ويدرس في المرحمة الثانوية ويتراوح عمره ما بين 
. حيث تمتد ىذه المرحمة مدة ثالث سنوات
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: تمهيد
تقدير الذات من المفاىيم األساسية التي تناوليا العمماء ورواد عمم النفس محاولين بذلك       

تحديد ىذا المفيوم تحديدا نظريا، تبعا لتعدد اتجاىاتيم الفكرية وعميو تعددت اآلراء حول ىذا 
المفيوم إال أن معظم ما يتفق عمى أنيا الذات خاصة مفردة تشمل كيف ينظر الشخص  

. لنفسو وكيف يرى رؤية اآلخرين إليو
: الذات/  أوال

ىي الجانب الشعوري من الشخصية وىي مركز الشعور و اإلدراك  :مفهوم الذات/ 1
الحسي الخارجي والداخمي والعمميات العقمية، والذات ىي الجزء الذي يواجو العالم الخارجي 
يتأثر بو، ويمعب في تكوين الذات عدة عوامل مثل الذكاء ودرجة االتزان االنفعالي لمفرد، 
والذات تشعر بضغط اليو، كما تدرك الظروف التي يعيش فييا الفرد وتعمل كيمزة وصل 

بين االثنين وتحاول التوفيق بينيما عمى أساس إشباع رغبات اليو التي تتفق مع تقاليد 
.  المجتمع وتجنب ماال يتفق مع تقاليد ونظم المجتمع

 (123،  ص2008أبو النصر، )                                                       
ىي تكوين معرفي منظم ومتعمم لممدركات الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة و أ

بالذات يبموره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا لذاتو   
 (16،  ص 2011الناظور، )                                                   

عالقتو بالبيئة، كما يتولى بدوره تحديد  ويتكون مفيوم الذات من فكرة اإلنسان عن نفسو في
السموك الذي يمارسو الشخص ومستواه، وينظر الفرد إلى الذات الظاىرية عمى أنيا حقيقة 

بالنسبة لو، فيي التي تحدد طريقة استجابتو لممواقف المختمفة التي يتعامل معيا بحيث نجده 
نما لكيفية إدراكو بيا .  غالبا ماال يستجيب لمبيئة الموضوعية وا 

 (200، ص1993القذافي، )
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عمى أنيا مدركات الفرد ومفاىيمو فيما يتعمق بوجوده الكمي  (1947) الذات موريفيويعرف 
أو كيانو، أي الفرد كما يدرك نفسو، وفي رأيو أن األنا عبارة عن جياز من األنشطة المعتادة 

التي تدعم الذات وتحمييا عن طريق استخدام ميكانيزمات معينة مثل التبرير والتقمص 
 .والتعويض

 (23، ص2004ظاهر، )                                                    
بأنيا المجموع الكمي لكل ما يستطيع  (W.Jomes،1980) فيرى الذات جيمسأما _

اإلنسان أن يدعي انو جسده، سماتو، قدراتو وممتمكاتو المادية، أسرتو، أصدقاؤه، أعداؤه، 
 .مينتو وىوياتو والكثير غير ذلك

  نظاما شخصيا وذاتيا لمغاية يفسر خبرات الكائن (ADLER،1935)أدلروتمثل الذات عند 
الحي ويعطييا معناىا باإلضافة إلى ىذا فالذات تبحث عن جوانب التي تساعد عمى تحقيق 

. أسموب الشخص الفريد في الحياة
 (108ص ، 1999احمد، )

: مكونات الذات/ 2
: تتكون الذات من العناصر التالية

. الكفاءة العقمية _ 
. الثقة بالذات واالعتماد عمى النفس_ 
. الكفاءة الجسمية من حيث القوة والجمال وبناء الجسم والجاذبية_ 
. درجة النمو في الصفات الذكرية واألنثوية_
. الخجل و االنسحابية_
. التكيف االجتماعي_ 

 (90، ص 1989قطامي، )
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: مظاهر الذات/ 3
استطاع عمماء النفس التمييز بين ثالث مظاىر لمذات يشير إلييا محمد جمال يحياوي عن 

: وليام جيمس في 
 والتي تتضمن مختمف المظاىر الجسمية بما في ذلك المالبس، كذا :الذات المادية_ 

. مختمف الممتمكات التي يتميز بيا الفرد
 وتشمل الصورة االجتماعية التي يسعي الفرد إلى الوصول إلييا، :الذات االجتماعية _

. واألدوار التي يقوم بيا تجاه اآلخرين
 تتضمن مختمف القيم والمثل والعقائد الراسخة في ذىن الفرد بصفة دائمة :الذات الروحية_ 

كما تتصل بالكفاءة الشخصية لمفرد وقدرتو عمى التحصيل المعرفي واالستفادة والخبرة ونمو 
. تفكيره االبتكاري

( 547ص  ،2003يحياوي، )

: أبعاد الذات/ 4
إن كيفية تفحص الفرد لذاتو تتدخل فييا عدة عوامل وىذه األخيرة ترتبط خصوصا بالفروق 
الفردية والظروف الشخصية لكل فرد ولكن ىناك سمم مشترك لتقييم الذات وتقديرىا بالنسبة 

لمختمف األفراد وىذا السمم المتدرج يتضمن ثالث أبعاد بارزة لمفيوم الذات كما يتصورىا كل   
: فرد وىي

: الذات الواقعية- ا
تتمثل في الصورة الحقيقية والوصفية العامة التي يوجد عمييا الفرد ويتوصل إلى تقديرىا 
ويقتنع بتطابقيا مع واقعو الذاتي من خالل عمميات تحميمية وتقسيمية ألوضاعو الذاتية، 
فالذات الواقعية تتمثل خصوصا في الصورة المتضمنة لمعطيات الذات المطابقة لمواقع 

بمعنى أن الفرد يكون فكرة عن ذاتو من خبراتو المتعددة بعد اقتناعو عمى أنيا تتطابق مع 
. الواقع الذي يعيش فيو
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 وتتمثل في الصورة التي يعتقد الفرد انو من الممكن الوصول إلييا ببذل :الذات الممكنة- ب
بعض الجيود أو تصحيح بعض المواقف، وفي ىذه الحالة يعتبر الفرد أن صورة ذاتو 
مكاناتو ويعتقد بالتالي انو بإمكانو  الواقعية الحالية ال تعبر عن جدارتو ومختمف قدراتو وا 

. االرتقاء نحو األفضل
 وتتمثل في الصورة المثمى التي يتمنى الفرد أن يكون عمييا حتى ولو :الذات المثالية- ج

كان يعرف انو ال يستطيع الوصول إلييا عمميا، فيي تعبر في الواقع عن أحالمو وتصوراتو 
 .المثالية

(555،  ص 2003يحياوي، )   

: العوامل المؤثرة في الذات/ 5
: البيئة الخارجية/ أ

. بما فييا من جزاء أو عقاب وتقاليد ونظم وعادات وعرف وقانون
: الهو/ ب

.  بنزاعاتيا إلشباع الذات وتجنبيا األلم دون اعتبار لمواقع الخارجي
: األنا األعمى/ جـ 

.    تتحكم في الذات وتسمح ليا بتقبل بعض األشياء، وعدم تقبل البعض اآلخر
 

 (123ص ، 2008أبو النصر، )        
: الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات/ 6

ىناك ارتباطا وثيقا بين مفيوم الذات وتقدير الذات إذ أن كثيرا من األبحاث والدراسات قامت 
باعتبار أن ىذان المفيومان كل منيما متكامل ليذا قبل الخوض أكثر في مفيوم تقدير 

الذات يجب تفسير مفيوم الذات الذي يعتبر بأنو القاعدة واألساس من اجل االنطالق نحو 
مفيوم تقدير الذات، إذ يعد مفيوم الذات من األبعاد الميمة في دراسة الشخصية والتي توفر 

. معنى اإلدراك لنفسو من النواحي الجسمية والعقمية واالجتماعية 
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أما مفيوم تقدير الذات فيو مدى ثقة الفرد في نفسو واحترام الذات واالعتماد عمى الذات 
مكاناتو بحجميا الحقيقي فال يقمل منيا وال يزيد  وىذه الثقة ىي إيمان الفرد بأىدافو وقدراتو وا 
فييا وعندما يبحث عن نفسو من خالل تقديره لذاتو فانو الشخص الذي لديو الشعور الجيد 

. حول نفسو
فتقدير الذات ىو مجموعة من القيم والتفكير والمشاعر التي يمتمكيا الفرد حول نفسو فيعود 

. مصطمح تقدير الذات إلى مقدار رؤية الشخص لنفسو وكيف يشعر اتجاىيا
(207، ص 2011قطناني، )  

أي مفيوم الذات عبارة عن معمومات عن صفات الذات بينما تقدير الذات تقييم ليذه 
الصفات وان مفيوم الذات تتضمن فيو موضوعي أو معرفي لمذات بينما تقدير الذات فيم 

. انفعالي لمذات يعكس الثقة بالنفس
( 51،  ص 2004الفحل، )

: تقدير الذات  /ثانيا
:  تقدير الذاتمفهوم/ 1

 حكم الفرد  عمى أىميتو الشخصية، فاألشخاص لى أن تقدير الذات يشير إهامشكيرى 
نيم جديرون باالحترام والتقدير  الذين لدييم تقدير ذات مرتفع يعتقدون إنيم ذو قيمة وأىمية وا 
كما أنيم يثقون بصحة أفكارىم، أما األشخاص الذين لدييم تقدير ذات منخفض، فال يرون 

.  أىمية في أنفسيم ويعتقدون إن اآلخرين ال يقبمونيم ويشعرون بالعجز قيمة أو
( 152، ص 1998أبو جادو، )

ىو مفيوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسو وان الفرد يكون :  تقدير الذاتروز نبرغويعرف 
اتجاىا نحو كل الموضوعات التي يتعامل معيا والذات إحدى ىذه الموضوعات إال أن 

االتجاه نحوىا يختمف عن جميع الموضوعات األخرى، ويرى إن تقدير الذات العالي لدى 
. الفرد يعني شعوره بأىمية نفسو، واحترامو لذاتو في صورتيا التي ىي عمييا

(153،  ص 1998نفس المرجع، )   
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 يرى أن تقدير الذات ىو تقييم يضعو الفرد لنفسو وبنفسو ويعمل عمى الحفاظ كوبرسميثأما 
عميو ويتضمن ىذا التقييم اتجاىات الفرد االيجابية والسمبية نحو ذاتو وىو مجموعة 

االتجاىات والمعتقدات التي يستدعييا الفرد عندما يواجو العالم المحيط بو وذلك فيما يتعمق 
. بتوقعات النجاح والفشل والقبول وقوة الشخصية 

( 75، ص 2010عبد اهلل محمد، )

يرى أن مفيوم تقدير الذات ىو مفيوم تقييمي يعتمد أساسا عمى كيفية تقدير الفرد :  بيكاردأما
لنفسو ويمكن أن تكون ىذه التقديرات ايجابية وسمبية، حيث يتأثر تقدير الذات بدرجة بموغ 
المعايير واألىداف الشخصية، وتصنيف انجازه أنو مرتفع أو منخفض من األىل واألقران 

. وعقد المقارنات بين الفرد واآلخرين
( 153، ص 2008سعيد، )

انو القدرة عمى أن يحب الفرد نفسو ويحترميا عندما يخسر تماما كما يحبيا  : ماكمفنويرى
ويحترميا عندما ينجح، وىو أكثر من مجرد شعور طيبا تجاه الذات وانجازاتيا حيث يتعمق 

. بالطريقة التي نحكم بيا عمى أنفسنا وعمى قدرتنا وعمى رؤية أنفسنا من منظور قيمتنا
( 153، ص 2008نفس المرجع، ) 

إن تقدير الذات يشير إلى وجود مشاعر ايجابية نحو الذات والى الشعور : ديمو فيرىأما 
. بالنجاح والقدرة، والى قبول الذات والى إن الذات مقبولة من اآلخرين

 الفرد إن تقدير الذات يشير إلى نظرة الفرد االيجابية إلى نفسو، بمعنى أن ينظر: جاردارأما 
إلى ذاتو نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية،  لما تتضمن إحساس الفرد بكفاءتو 

. وجدارتو واستعداده لتقبل الخبرات الجديدة
( 153، ص 1998أبو جادو، )  

 تقدير الذات عبارة عن أحكام ذاتية عن األىمية الذاتية معبرا عنيا باتجاىات الفرد نحو 
. نفسو فيي األحكام الواعية أو الشعورية المتعمقة بأىمية الفرد وتميزه

 (243،  ص 2009شريم، )
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: مستويات تقدير الذات/ 2
تعد الذات مجموعة من االتجاىات والمعقدات التي يستدعييا الفرد عندما يواجو العالم 

المحيط بو ومن ىنا فان تقدير الذات يعطي تجييزا عاليا يعطي الشخص االستجابة طبقا 
. لتوقعات النجاح والقبول والقوة

لتقدير الذات مستويات ولكل مستوى خصائص ومميزات حسب شخصية كل فرد ينعكس 
مستوى تقدير الذات عمى تفكير الفرد وسموكو، ويالحظ انو كمما ارتفع تقدير اإلنسان لنفسو 
تطمع لكي يكون مميزا في المجموعة التي ينتمي إلييا بالقيام بأعمال يتعارف عمييا إنيا نبيمة 

. ورفيعة كما ينزه ذاتو عن الوقوع في األخطاء توحي بانحطاط في الفكر واألخالق
: وقد صنف العمماء تقدير الذات إلى مستويين

تقدير الذات المرتفع _ 
تقدير الذات المنخفض _ 
: (العالي)تقدير الذات المرتفع - ا

ارتفاع مستوى تقدير الذات يتضمن الشعور بالرضا عن الذات واالعتزاز بيا حيث ينظر 
الفرد لذاتو نظرة ايجابية ويحترميا، دون أن يدخل ضمن ىذا اإلطار مشاعر بأنو مثالي من 

 في ىذا الصدد موريس روزنبرخدون ادني عيب أو أي جانب من جوانب القصور، ويقول 
فمما تجد أشخاصا لدييم تقدير مرتفع لمذات يتسمون بالغطرسة أو احتقار اآلخرين  

. ويظيرون أي شكل من أشكال السموك التي ترتبط بفكرة السمو واالستعالء
فالغطرسة تعد بوجو عام احد مواقف تقدير الذات، وقد أظيرت الدراسات أن األفراد ذوي 
التقدير المرتفع لمذات يؤكدون عمى قدراتيم وجوانب قوتيم وىم أكثر ثقة بآرائيم وأحكاميم 

وأكثر تقبال لمثقة، كما يتميز أصحاب تقدير الذات المرتفع بأنيم يحترمون أنفسيم ويعتبرونيا 
ذات قيمة ويشعرون بالكفاءة ولدييم الشعور باالنتماء، وىم يتسمون باالحترام والتقدير 

ويحبون المشاركة في النشاطات الجماعية وتكوين صدقات مع اآلخرين، وليس من سمات 
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من لدييم تقدير الذات المرتفع إن شرعوا بأنيم مثاليون، وكاممون، فيم يتعرفون عمى نقاط  
. ضعفيم و جوانب قصورىم ويسعون دائما لتحسين أنفسيم

إن الشخص الذي يمتاز بتقدير ذات ايجابي يمتاز بالقدرة عمى التوفيق بين مشاعره الداخمية 
والسموك الظاىري، كما إن لديو القدرة عمى إبداء ما لديو من أراء ورغبات بشكل واضح كما 

. يتصف بالقدرة عمى االتصال والتواصل مع اآلخرين
كما يتمتع الفرد ذو التقدير العالي باالستقاللية ويفخر بانجازاتو وىو قادر عمى تحمل 

المسؤولية ولديو القدرة عمى تقبل اإلحباط ويقبل بحماسة التحديات الجديدة، ويشعر بأنو  
 .قادر عمى التأثير باآلخرين يعبر عن مدى واسع من االنفعاالت

 ) Jussim،Coleman ،Nassu( 1987"  ناسو"و " كولمان"و " جوسيم"تشير دراسة 
إلى ميل مرتفعي تقدير الذات إلى تقييم أنفسيم تقييما أفضل مقارنة بمنخفضي التقدير مع 

. تساوي أداء المجموعتين ومع تساوي التقييم الذي يتمقونو من اآلخرين
كما بينت ىذه الدراسة وجود ارتباط مرتفع بين تقدير الذات االيجابي وارتفاع القدرة عمى 

مواجية األحداث الشاقة بنجاح وأشارت أيضا إن مرتفعو تقدير الذات يدركون أدائيم 
الشخصي بشكل أفضل مقارنة بمنخفضي تقدير الذات مع تشابو األداء والتقييم بالنسبة 

لممجموعتين مما يعني أن مرتفعي تقدير الذات يعتقدون في النجاح أو يميمون إلى إدراكو 
. أكثر من الفشل
أن األشخاص الذين  (Eysemck & welson ) ايزيك و ولسونأوضح كل من 

يحصمون عمى درجات مرتفعة في تقدير الذات لدييم قدر كبير من الثقة في ذواتيم وقدراتيم 
ويحصمون عمى درجات منخفضة في تقدير الذات فمدييم فكرة متدنية عن ذواتيم ويعتقدون 

. أنيم فاشمون غير جذابين 
إن تقدير الذات المرتفع ىو أكثر األدوات التي يمكن أن يستخدميا الفرد لمحصول عمى حالة 

التوافق فيستطيع أن يقتحم المواقف الجديدة والصعبة دون أن يفقد شجاعتو كما يمكنو 
بينما . مواجية الفشل في الحب أو في العمل دون أن يشعر بالحزن أو االنييار لمدة طويمة
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يميل الفرد ذو تقدير الذات المنخفض إلى الشعور باليزيمة حتى قبل أن يقتحم المواقف 
. الصعبة، حيث انو يتوقع فقد األمل مسبقا الجديدة أو

(76،  ص 2009جعفر، )  

: صفات الشخص الذي يتمتع بتقدير ذات عال
. أسموب يتسم باليدوء عامة وبرباطة الجأش_ 
. أسموب حياة مرض متزن_ 
. جسد مغذي جيدا ويمارس التمارين الرياضية بشكل جيد_ 
. شخص يستمتع بكونو منتجا ولديو إيمان راسخ بقدرتو الخاصة عمى تقديم المساىمات_ 
يحدث اآلخرين بحرية عن فخره بمواطن قوتو وانجازاتو الشخصية التي فعميا ورضي _ 

. عنيا
. يتواصل مع اآلخرين بطريقة مباشرة ومعبرة_
. يشعر بالراحة في العمل الخاص في شركة يمتمكيا وقادر عمى توجيو نفسو_ 
. ذو عالقات اجتماعية منسجمة ويستطيع أن يتعارض مع اآلخرين في العمل_ 
. لديو مفيوم جيد عن القيم ويحيا حياة تعكس ىذا القيم_ 
. يحب المبادرة والحسم فيما يتعمق باحتياجاتو_ 
. يرحب بالنقد البناء وحريص عمى أن يتعمم من األخطاء_ 
. متأمل في نفسو ويتوق إلى تنمية إمكانياتو_ 
. مستعد لتقديم التشجيع والمساندة لآلخرين_ 
 

(38، ص 2004نقيمد، )  

: تقدير الذات المنخفض- ب
يرى كوبر سميث إن  ذوي تقدير الذات المنخفض يرون أنفسيم غير ميمين وغير محبوبين 
وال يستطيعون فعل ما يفعمو اآلخرين، وان ما لدى اآلخرين أفضل مما لدييم ومن ىنا ذىب 



الذات تقدير:                                                                    الثاني الفصل  
 

18 
 

إن إشباع الحاجة إلى تقدير الذات تؤدي إلى ثقة الفرد  (Smith، 1981 ) كوبر سميث
بذاتو وشعوره بقيمة نفسو وتالؤمو الشخصي، وعمى العكس من ذلك فان عجزه عن إشباعيا 
قد يؤدي إلى اإلحساس بالدونية والضعف، الذي قد يؤدي بدوره إلى الشعور باإلحباط يمكن 

أن نصف األشخاص ذوي التقدير المتدني بأنيم أشخاص يفتقرون لمثقة في قدراتيم وال 
يستطيعون إيجاد حال لمشكالتيم، ويعتقدون أن معظم محاوالتيم ستبوء بالفشل، كما أنيم 

يشعرون باإلحباط وان ذكاء اآلخرين أفضل من ذكائيم كما يشعرون بان تحصيميم اقل لذلك 
ينتابيم اإلحساس بالفشل والعجز والقمق في التعامل مع اآلخرين، ويركز أصحاب التقدير 
المنخفض عمى عيبوىم ونقائصيم وىم أكثر انصياعا ألراء الجماعة وضغوطاتيم بالنسبة 
لإلفراد الذين لدييم تقدير ذات متدني فيم يميمون إلى موافقة اآلخرين واالنحياز لطمباتو 

. ورغباتيم، وعدم القدرة عمى إبداء وجية النظر والتأثر باآلخرين
وقد يحاول ذوي التقدير الذات المنخفض أو الدفاعي إلى محاولة إثبات ذاتيم بالتأثر عمى 
اآلخرين، والسيطرة عمييم من اجل مصمحتيم وقد يتصرف بعضيم بتعال واحتقار حيث 

. ينقصيم الثقة بأنفسيم
والفرد ذي تقدير ذات متدني  يتجنب المواقف التي تسبب قمق ومخاطرة وينكر إمكانياتو، 

ويشعر أن اآلخرين ال يقدرونو ويصب الموم عمييم لفشمو كما انو اندفاعي يشعر بعدم 
. السيطرة ويعبر عن مدى واسع من االنفعاالت

(77-76،  ص ص 2009جعفر، )  

:  صفات ذوى تقدير الذات المنخفض
. الحساسية نحو النقد حيث يرون في النقد تأكيد لصحة شعورىم بالنفس_ 
اتجاه نقدي متطرف يستخدم لمدفاع عن صورة الذات الميزوزة ويظير ذلك من خالل  _ 

. توجيو االنتباه إلى عيوب اآلخرين وتجاىل العيوب الشخصية
الشعور باالضطياد حيث إن الفشل ىو نتيجة تخطيط خفي من قبل اآلخرين وىكذا يتم _ 

. إنكار الضعف الشخصي والفشل ويتم إسقاط الموم عمى اآلخرين
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. نزوع إلى ظيور استجابة قبول نحو التممق_ 
. الميل إلى العزلة واالبتعاد عن التنافس وذلك بيدف إخفاء النقص المتوقع ظيوره _ 
أنا غبي، لست :من بين مظاىر ضعف تقدير الذات بعض التصريحات الشفيية مثل _

وسيما، أنا فاشل والمبالغة في التباىي بالذات والحساسية المفرطة لمنقد السمبي واألحجام عن 
التعبير عن األفكار والمشقة في قبول المجامالت، وسيولة التأثر باآلخرين والبحث الدائم 

. عن استحسانيم و االفتقار إلى التواصل البصري، واالكتئاب المزمن
. أكفاء ذوي التقدير المنخفض ينقصيم احترام الذات ولدييم إحساس بأنيم غير_ 
ويرى كوبر سميث أن ذوي التقدير المنخفض يرون أنفسيم غير ميمين وغير محبوبين وال _

. يستطيعون فعل ما يفعمو اآلخرين، وان ما لدى اآلخرين أفضل ما لدييم
كما يشعر ذوي التقدير السمبي لمذات أنيم ال يرون قيمة ألنفسيم وال يشعرون بمشاعر من 

 (حداد)قبل اآلخرين مما يؤدي إلى تنمية مشاعر الوحدة واالكتئاب وقد أوضحت دراسة 
وجود ارتباط سمبي عال بين تقدير الذات واالكتئاب، أي كمما انخفض تقدير الذات لدى  

بأن األفراد الذين  (تايمور وبراون)الفرد كمما ارتفعت لديو درجة اكتئاب والعكس، ويصف 
يكون تقدير الذات لدييم منخفض يتسمون بالعصبية ويتسم سموكيم بالغضب والقمق 

واالكتئاب وان ليؤالء األفراد عالقات اجتماعية سمبية وان ىذه العالقات االجتماعية  تفوق 
. عمل الوظائف االنفعالية والبدنية المرتبطة بالحاجات الطبيعية لدييم

(77-78،  ص ص2009نفس المرجع، )  
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  يوضح السمات العامة لذوي تقدير الذات المرتفع والمنخفض:(1)جدول رقم 

 السمات العامة لذوي تقدير الذات المرتفع السمات العامة لذوي تقدير الذات المنخفض
ال يحبون المغامرة _
يخافون من المنافسة والتحديات _ 
ساخرون _
ال يتسمون بالحسم _
يفتقدون لروح المبادرة _
متشائمون _
خجمون _ 
مترددون _
يفتقرون لقبول الذات _ 
يشعرون بأنيم غير جدرين بالحب _
يمومون اآلخرين عمى جوانبيم الشخصية _
 طموحاتيم متدنية_

جديرون بالحياة _ 
واثقون في أنفسيم _ 
يقبمون أنفسيم دون قيد وشرط _ 
يسعون دائما وراء التحسين المستمر لذواتيم _ 
يشعرون بالسالم مع أنفسيم _
يتمتعون بعالقات شخصية واجتماعية طيبة _
مسؤولون عن حياتيم _ 
يتعاممون مع اإلحباط بشكل جيد _ 
يتسمون بالحسم _ 
اجتماعيون و انبساطيون _ 
عمى استعداد التخاذ القرارات _ 
محبون ومحبوبين _
 موجيون ذاتيا_

 
  

 
(78،  ص 2009جعفر، )  

: العوامل المؤثرة في تقدير الذات/ 3

العوامل الذاتية تتمثل في مختمف الخصائص الشخصية، والمعطيات  :العوامل الذاتية- ا
الذاتية لمفرد كالقدرات العضوية والذىنية والحالة الصحية والنقائص المالحظة، وكذا المعارف 
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والتصورات والمدركات والخبرات والميارات والمنظومات، وأنماط السموك التوافقي وطرق 
إشباع الحاجات إلى غير ذلك من الخصائص الشخصية المؤثرة في نظرة الفرد لنفسو وتقديره 

 .لذاتو
: العوامل االجتماعية- ب

أما العوامل االجتماعية فتتمثل خصوصا في مواقف أفراد المحيط االجتماعي تجاه الفرد، 
وكيفية معاممتيم لو وتقديرىم لشخصيتو، حيث يقيم الفرد نفسو من تقييم اآلخرين لو لكن 

المالحظات واالنتقادات ومظاىر اإلشادة والتنويو التي تصدرعن اآلخرين ليست كميا 
متساوية في تأثيرىا عمى الفرد في تقديره لذاتو، حيث يقوم الفرد عادة بتفسير ما يصمو من 

تنبييات تتضمن أراء اآلخرين ومالحظتيم نحوه، وباإلضافة إلى ذلك فان الفرد يستعن 
بخبراتو السابقة ومعارفو المكتسبة في تفسير المنبيات االجتماعية ومع ذلك الفرد بصفة 

عامة يتأثر خصوصا بالمظاىر المعمقة والمشتركة بين معظم الناس، التي يتميز بيا معظم 
. الناس والسيما أولئك

: العوامل الوضعية الشخصية- ج
أما العوامل الوضعية فتتمثل خصوصا في الظروف التي يكون عمييا الفرد أثناء قيامو بتقديره 

لذات، فقد تتضمن ىذه الظروف مثال تنبييات معينة تجعل الشخص المعني يراجع نفسو 
فقد يكون الفرد مثال في  ويتفحص تصوراتو، ويقوم بتعديل، اتجاىاتو وتقديراتو تجاه اآلخرين،

و تحت ضغوط مخيفة أو في ضائقة اقتصادية واجتماعية وكل ىذه الحاالت أحالة مرضية 
 نفسية الفرد وتوجد تقديراتو، سواء بالنسبة لآلخرين أما ىو األوضاع الشخصية تؤثر عل

درجات تأثيره ىذه الحاالت واألوضاع الشخصية عمى تقديرات الفرد، فتتحدد حسب مدى 
. تأثر الفرد بمظاىرىا ومدى إمكانية تكيفو معيا

(65،  ص 2010صولة، )  
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: العوامل المتصمة بالجسم- د
مما يؤثر ويعتبر عامال في تكوين الذات عند الطفل  :صورة المرء عن جسده_          أ

دراكو  لما ولخصائص البدنية،  ويكد بعض الباحثين مثل  ما يتميز بو من بنية لمجسم وا 
 ترتبط ارتباطا كبير )صورة الذات الجسمية( عمى نظرة الطفل جسمو  Walker))والكر 

بنمو شخصيتو بخصائص متميزة يعد مظير المرء عنصر ميم في تحديد مستوى تقدير 
الذات وىذا يرجع أساسا إلى حقيقة إن تقييمات وأراء اآلخرين غالبا ما تكون مبنية عمى 
مظيرىا تنمو وتتبمور فكرة المرء عن نفسو منذ الطفولة وتزداد فترة المراىقة حيث تشكل 
صورتو عن جسد جزءَا ىاما من مفيومو المتكامل عن ذاتو، فيعطي الفرد تقويما خالصا 

لجسمو وحيث يكون قد نضج إلى حد بعيد وأصبح شاغرا بقوتو وتمعب صورتو عن جسده 
  .مكانو ىامة في سموكو الشخصي واالجتماعي

يستمد الفرد من الثقافة السائدة معموماتو من النموذج الجيد لمجسم، الصفات الجسدية مثل 
الطول الوزن، لون الجمد، وتناسق الجسد وما إلى ذلك من أمور ليا قيم جمالية والذي ال 

تتناسب أوصافو مع معاير الثقافة قد يشعر بالنقص، وقد يسعي لموصول إلى أىداف معينة 
وذلك من قبل التعويض، ويقارن تمك المعمومات بما ىو عميو، وينعكس ذلك في مدى رضاه 

عن صفاتو الجسدية، وأكثر ما يظير ىذا في سن المراىقة فالمراىق الذي يرى صفاتو 
. الجسدية منحرفة عن معايير الثقافة غالبا ما يكون لديو مفيوم سمبي عن الذات

: المظهر الخارجي_       ب
يعد مظير المرء عنصر ميم في تحديد مستوى تقدير الذات وىذا يرجع أساسا إلى حقيقة أن 
تقييمات وأراء اآلخرين غالبا ما تكون مبنية عمي مظيرىا، ويعد األشخاص الجذابون أكثر 
قابمية الن يحبوا مقارنة األشخاص غير الجذابين، يعممون بقدر كبير من حب اآلخرين، 

ومعاممتيم الحسنة والتفضيمية، وبوجو عام، فان األشخاص الذين لدييم مشاعر وأحاسيس 
 .ايجابية عن مظيرىم الخارجي يكون لدييم في الغالب مستوى عالي من تقدير الذات

: مستوى الطموح- ه
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لمطموح مصدران أوليما الشخص نفسو ومستويات تطمعاتو الشخصية والثاني الثقافة التي 
يعيش في إطارىا، ويؤثر مستوى طموح الفرد في تقديره لذاتو فما يمثل نجاحا لشخص معين 

يمكن ان يكون فاشال ألخر والطموح يأخذ شكال أخر عند المراىق فيو جزء من حياتو 
الخيالية أو أحالمو، وما تنطوي عميو من رغبات، وىي تقدم استمرار طبيعيا لحياة المراىق 

 من ىعلأالواقعية وصعوباتو في التكيف ويحدث أن يضع لحياة المراىقين الذكور ىدفا 
قدراتيم، وىنا يحدث التعارض بين أىدافيم وانجازاتيم، وفي حالة فشميم تضعف ثقتيم 

بأنفسيم يؤدي ذلك إلى تقويم منخفض لمذات ويمكن أن ينخفض المراىق من طموحاتيم 
ذ قاده ذلك إلى تحقيق نجاح سيل، فربما القى الموم لفشمو السابق عمى  لتجنب الفشل ، وا 
اآلخرين إن ذلك يؤدي إلى مفيوم فيعبر عن الذات فإذا أدى المرء انجازه أوفاق التطمعات 

. الشخصية فان مستوى تقدير الذات لديو يرتفع
(87- 86،  ص ص 2009جعفر، )  

: أقسام تقدير الذات / 4
. المكتسب و الشامل: يقسم عمماء النفس تقدير الذات إلي قسمين 

 ىو التقدير الذي يكتسبو الشخص خالل انجازاتو فيحصل الرضا :التقدير الذاتي المكتسب_ 
. بقدر ما أدى من نجاحات 

 ويعود إلى الحس العام الفتخار بالذات فيو ليس مبنيا أساسا :التقدير الذاتي الشامل _ 
عمي ميارة محددة أو انجازات معينة، فيو يعني إن األشخاص الذين أخفقوا وفي حياتيم 
العممية ال يزالون ينعمون بدفء التقدير الذاتي العام، وحتى وان أغمق في وجوىيم باب 

. االكتساب
( 85،  ص 2010عبد اهلل محمد، )  

: لذات االظروف المناسبة لتنمية تقدير/ 5
يممك المعممون الوسائل لتنشئة طالب سعداء واثقين من أنفسيم، راضيين عن أنفسيم 

يمتمكون الحواجز الذاتية لمنجاح ويمكن ليذه التنشئة أن تتحقق في أي فصل دراسي إذا ما 
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أدرك المعممون إن كل تمميذ ميم لذاتو وانو فريد ولو حقوق ومشاعر يجب االعتراف بيا 
: والمحافظة عمييا وكذلك إيجاد الظروف الالزمة لتنمية الخصائص الخمسة التالية

 .الشعور باألمن_ 
 .اليوية الذاتية ومفيوم الذات_ 
 .الشعور باالنتماء_ 
. الشعور بالكفاءة والقدرة الشخصية_ 
: نظريات تقدير الذات/ 6

: ىناك عدة نظريات حاولت تفسير تقدير الذات ومن أىميا 
(: Rosenberg)،1989نظرية روزنبرغ- ا

 حول محاولتو دراسة نمو وارتقاء سموك تقييم الفرد لذاتو وسموكو من روزنبرغتدور أعمال 
 بصفة خاصة روزنبرغزاوية المعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط بالفرد، وقد اىتم 

بدراسة تقييم المراىقين لذواتيم ووسع دائرة اىتماماتو بعد ذلك حيث شممت ديناميات تطور 
وصورة الذات االيجابية في مرحمة المراىقة وقد اىتم بالدور الذي تقوم بو األسرة في تقدير 

الفرد لذاتو، وعمل عمى توضيح العالقة عمى تقدير الذات الذي يتكون في إطار األسرة 
وأساليب السموك االجتماعي الالحق لمفرد فيما بعد ،كما اىتم بشرح وتفسير الفروق التي 

. توجد بين الجماعات في تقدير الذات مثل تمك التي بين المراىقين الزنوج والمراىقين البيض
 ىو االعتماد عمى مفيوم االتجاه باعتباره أداة محورية تربط روزنبرغوالمنيج الذي استخدمو 

. بين السابق والالحق من األحداث والسموك
 أن تقدير الذات مفيوم يعكس اتجاىا الفرد نفسو وطرح فكرة أن الفرد يكون روزنبرغيرى 

اتجاه نحو كل الموضوعات التي يتفاعل معيا  وما الذات إال احد ىذه الموضوعات ويكون 
الفرد نحوىا اتجاىا ال يختمف كثيرا عن االتجاىات التي يكونيا نحو الموضوعات األخرى 
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ولكنو فيما بعد عاد واعترف بان اتجاه الفرد نحو ذاتو ربما يختمف ولو من الناحية الكمية 
. عن اتجاىاتو نحو الموضوعات األخرى

(     81، ص2010، عبد اهلل محمد)

(: Cooper Smith،1981)كوبر سميث   نظرية-ب
 ، في دراستو لتقدير الذات عند أطفال ما قبل المدرسة الثانويةكوبر سميثتمثمت أعمال 
 أن يربط أعمالو في تقدير الذات بنظرية أكبر وأكثر كوبر سميثيحاول روزنبرغ عمى عكس 

شموال، ولكنو ذىب إلى أن تقدير الذات مفيوم متعدد الجوانب وانو ظاىرة أكثر تعقيد ألنيا 
. تتضمن كال من عمميات تقييم الذات كما تتضمن ردود الفعل واالستجابة الدفاعية

 ىو الحكم الذي يصدره الفرد عمى نفسو متضمنا االتجاىات  كوبر سميثفتقدير الذات عند
: التي يرى أنيا تصفو عمى نحو دقيق، ويقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاتو إلى قسمين

 وىو إدراك الفرد لذاتو ووصفو ليا :التعبير الذاتي_ 
 يشير إلى األساليب السموكية التي تفصح عن تقدير الفرد لذاتو  :التعبير السموكي_ 

 بين نوعين من تقديرات الذات كوبر سميثويميز 
 ويوجو عند األفراد الذين يشعرون بالفعل أنيم ذو قيمة  :تقدير الذات الحقيقي_ 
 يوجد عند األفراد الذين يشعرون أنيم غير ذوي قيمة ولكنيم ال :تقدير الذات الدفاعي_ 

. يستطيعون بمثل ىذا الشعور والتعامل عمى أساسو مع أنفسيم ومع اآلخرين
(155-154، ص 1988أبو جادو، )  

: 1973نظرية زيمر- ج
 إلى تقدير زيمر أن تقدير الذات ما ىو إال البناء االجتماعي  لمذات أو بنظرية زيمريرى 

الذات من زاوية نظرية المجال في الشخصية، ويؤكد أن تقييم الذات ال يحدث في معظم 
 تقدير الذات بأنو تقدير يقوم بو  زيمرالحاالت إال في اإلطار المرجعي االجتماعي ويصف 

 ويمعب دور المتغير الوسيط، أو انو يشغل المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم ،الفرد لذاتو
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الواقعي، وعمى ذلك فعندما تحدث تغيرات في بيئة الشخص االجتماعية فان تقدير الذات ىو 
. العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم الفرد لذاتو تبعا لذلك

 مفيوم يربط بين تكامل الشخصية من ناحية وقدرة الفرد عمى أن لزيمروتقدير الذات طبقا 
يستجيب لمختمف المثيرات التي يتعرض ليا من ناحية أخرى، ولذلك فانو افترض أن 

الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل تحظى بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط 
. االجتماعي الذي توجد فيو

(156، ص 1998نفس المرجع، )  
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خالصة 
الشعور بتقدير الذات من أىم الخبرات السيكولوجية فاإلنسان ىو مركز عالمو، يرى 
ذاتو كموضوع مقيم من اآلخرين واإلنسان يعبر عن أنماط سموكو بصورة نموذجية وىذه 

الصورة تتكون من خالل تفاعمو مع محيطو االجتماعي باإلضافة إلى وجود مستويين لتقدير 
الذات المرتفع والمنخفض تبعا لمسموكيات والميول واالتجاىات التي قد ينشا عنيما ىذا 

. المستوى
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: تمهيد
تعتبر المشاغبة مشكمة واسعة االنتشار في المدارس في جميع أنحاء العالم، وىي      

منة آفمن حق التالميذ أن يتعمموا في بيئة  عمى المناخ العام لممدرسة، ظاىرة ليا أثار سمبية
دون خوف ورغم أن القائمين عمى إدارة النظام التعميمي يحاولون دائما توفير بيئة مدرسية 

. أن نسبة كبيرة من تالميذ المدارس يكونون ضحايا مشاغبة األقران منة إالآ
: تعريف سموك المشاغبة/ 1

إن سموك المشاغبة ىو عمل أو سمسمة من األعمال السمبية والعدوانية أو المؤذية، يقوم      
بيا شخص أو أكثر ضد شخص آخر أو أكثر عمى مدار فترة من الوقت وىو سموك إيذائي 

: مبني عمى عدم التوازن في القوة ويحتوي سموك المشاغبة عمى العناصر التالية
  _إن سموك المشاغبة غالبا ما يكون منضما مرتبا وخفيا .
  _ أحيانا يكون سموك المشاغبة وليد المحظة لكنو حينما يبدأ فانو عمى األرجح

. يستمر
  _مدار فترة من الوقتلىعادة ما يحدث سموك المشاغبة ع  .
  _إن ضحية المشاغبة يمكن ان يتألم جسديا، أو انفعاليا، أو نفسيا .
  _إن كل أعمال المشاغبة ليا بعد انفعالي أو نفسي .
  _إن الشخص الذي يقوم بالمشاغبة يكون أكثر قوة من الشخص الضحية .

عمى إنيا إساءة استخدام القوة الحقيقية أو المدركة بين التالميذ :  ويعرف سموك المشاغبة
. داخل المدرسة بصفة مستمرة ومتكررة بغرض فرض السيطرة والتحكم في اآلخرين

إنيا ممارسة سموكات مباشرة بصورة متكررة ومستمرة مثل : تعرف المشاغبة أيضا_ 
االغاضة، التوبيخ، السخرية، وذلك من قبل تمميذ أو مجموعة من التالميذ اتجاه ضحية كما 
أن المشاغبة من الممكن أن تكون سمسمة من السموكيات غير المباشرة الموجية من تمميذ 

. آلخر
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وبمعنى آخر فان المشاغب يعتدي عمى الضحية متعمدا إلحاق األذى بو وقد يتمثل ىذا _ 
 الجانب النفسي فقط، وقد يجمع بين كل منيما وقد ىاألذى في جانب جسمي أو يقتصر عل

تكون المشاغبة مختمفة من حيث درجة الشدة، فقد تكون بسيطة مثل الدفع، وقد تكون شديدة 
مثل الركل والضرب وان المشاغبة يغمب عمييا الطابع االستفزازي حيث ال تكون ىناك 

سموكيات صادرة عن الضحية تبرر سموك المشاغبة نحوه وقد تمثل المشاغبة ىدف في حد 
. ذاتو وتعبير عن شعوره بالقوة آو تفريغ لتوترات متراكمة لدى الفرد المشاغب

( 13-12 ص ص  ،2007حسين، )

: أشكال المشاغبة/ 2
يمكن لممشاغبة أن تكون جسمية أو غير جسمية ويمكن أن تشمل إتالفا الممتمكات أو 

 .األشياء، مشاغبة في العالقات االجتماعية
: المشاغبة الجسمية- أ

وىي أوضح صورة لسموك المشاغبة وتحدث عندما يتأذى شخص ما جسديا من خالل 
 .الضرب والركل والخربشة والدفع وأي شكل آخر لميجوم الجسدي

: (العدوان االجتماعي )المشاغبة غير الجسمية - ب
. وىذا النوع يمكن أن يكون لفظي وغير لفظي

وىي تشمل المكالمات الياتفية البذيئة، وابتزاز األموال و : المشاغبة المفظية_       أ
الممتمكات والتيديدات العامة بالعنف ، والتعميقات العنصرية ، والمغة البذيئة جنسيا، والغاضة 

. أو التعميقات القاسية ، ونشر الشائعات المزيفة و  الخاطئة
وىي أن تكون مباشرة أو غير مباشرة فالمشاغبة غير : المشاغبة غير المفظية_ ب     

المفظية المباشرة غالبا ما تكون مصحوبة بمشاغبة لفضية أو جسدية و المشاغبة غير 
: المباشرة ىي مؤذية وميينة وتشمل عمى
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وىي تشمل النظرات واإليماءات الوقحة و الوجوه المزدرية : المشاغبة غير المفظية المباشرة_ 
وفي الغالب ال تعتبر مشاغبة، ألنيا ال ضرر منيا نسبيا، بل ربما يتم استخداميا لمحفاظ 

. عمى السيطرة عمي شخص ما، وانو يمكن إبعادىم في أي وقت
وىي تشمل التجاىل والمعتمد واالستبعاد والعزلة :  المشاغبة غير المفظية غير المباشرة

رسال مالحظات سامة، أو جعل الطالب اآلخرين يكرىون شخصا ما . وا 
. ويشمل إتالف الكتب وتمزيق المالبس وتدمير المقتنيات وسرقتيا: إتالف األشياء- ج
: المشاغبة في العالقات االجتماعية- د

ويتضمن ىذا النوع من المشاغبة إقناع بعض التالميذ ألقرانيم بضرورة إخراج أو رفض 
صداقة ذلك الشخص من مجموعتيم أو يقوموا بطرد الضحية من عالقتيم وصداقتيم 

االجتماعية أو يغمقوا غرفة عميو أو يمنعونو من ممارسة بعض األنشطة  الرياضية معيم في 
فناء المدرسة أو يرتبط ىذا النوع من المشاغبة أحيانا بالمشاغبة المفظية وبظير عندما يقوم 

. بنشر الشائعات عن بعض الزمالء اآلخرين (خصوصا اإلناث)بعض التالميذ  
 (15-14،  ص ص 2007نفس المرجع، )

: خصائص التالميذ المشاغبين/ 3
. الشعور بأنيم أكثر قوة وتحكما في اآلخرين_ 
. الشعور بالرضا عن النفس من مجرد إيقاع األلم والمعاناة عمى اآلخرين_ 
. المشاغبين ال يشعرون بأي تعاطف مع ضحاياىم_ 
. يتصف التالميذ المشاغبين بالعناد والجحود تجاه زمالءىم ومدرسييم_ 
. غير اجتماعيين وأكثر استعداد لكسر قواعد المدرسة وقوانينيا_ 

( 16،  ص 2007حسين، )

: مظاهر المشاغبة/ 4
:  وقسم بعض التربويين سموكيات الشغب إلى

: مشكالت عامة_ 
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. ترك التمميذ مقعده والتجول في غرفة الصف_ 
. التحدث بصوت عال وبشكل جماعي عند توجيو المعمم األسئمة الصفية_ 
اإلجابة عمى سؤال المعمم بدون إذن، أو يجيب التمميذ أثناء إجابة زميل لو عمى سؤال _ 

  .المعمم
. دعوة األقران بألقاب غير مستحبة أو مقبولة اجتماعيا أو تربويا_ 
. التحدث بمغة غير الئقة اجتماعيا أو تربويا_ 

 التحدث مع األقران أثناء شرح الدرس وفي ذلك إعاقة بعض الشيء الستمرار التعمم 
. والتعميم، وىذا يثير بعض المشاعر السمبية تجاه التمميذ من قبل المعمم و األقران

( 113،  ص 2002عمايرة، )

: مشكالت خاصة
. عدم انجاز أو إتمام العمل_ 
.  الوقاحة والتصرف بطريقة غير الئقة_ 
. الشجار_ 
. التنابز باأللقاب_ 

. الدفع بالقوة__ 
 .الصفع والركل_ 

Data :text/html ;charset=utf 

: أسباب المشاغبة/ 5
... توجد أسباب كثيرة بعضيا بسبب المعمم أو سبب التمميذ أو المجتمع

: أسباب تعود إلى المعمم- ا
. الضعف في الشخصية_ 
. الضعف في المادة العممية_ 
. التدريس الممل وعدم التنوع في التدريس_ 
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  .طول فترة االنتقال من نشاط ألخر -
. المجوء لمعقاب الجماعي_ 
. السماح لمتالميذ بالحديث دون إذن وعدم تحديد القواعد والقوانين الصفية _ 
. التمييز في المعاممة بين التالميذ_ 
. تقييد حركة التمميذ_ 
: أسباب تعود إلى التمميذ- ب
. شعور التمميذ بالضجر والممل_ 
. رغبة التمميذ في جذب االنتباه إليو_ 
. رغبة التمميذ بالتأثر من زميمو أو معممو_ 
. رغبة في إظيار القوة_ 
 .وجود اضطرابات نفسية أو انفعالية لدى التمميذ_ 

: أسباب تعود إلى البيئة الصفية- ج
. (عدد التالميذ )كثافة الفصل  كثرة_     
. (إضاءة، حرارة، برودة، تيوية )سوء حالة البيئة الصفية _     

 : أسباب تعود إلى اإلدارة المدرسية- د
. تعاطف الناظر مع التمميذ المشاغب_     
.  تفاقم مشاكل بعض التالميذ وعدم إيجاد حمول ليا_     
. تسكع بعض التالميذ في ساحات المالعب أثناء الحصة_     
 :أسباب تعود إلى األسرة والمجتمع_ ه

. (انفصال أو طالق الوالدين)مشكالت أسرية _     
. عدم شعور التمميذ بالحنان والعاطفة األبوية_     
. عدم متابعة األسرة لتمميذ دراسيا_     
. عدم تعاون األسرة مع المدرسة_     
. انتشار العنف في المجتمع_     
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. دور أجيزة اإلعالم في انحراف الشباب_     
Data :text/html ,charset=utf- 

 :أثار المشاغبة / 6
تظير البحوث الخاصة بآثار المشاغبة مدى كون ىذا السموك مدمرا وىداما  في ميل ضحايا 

المشاغبة إلى أن يكون لدييم مستويات منخفضة في تقدير الذات، ويمكن أن يصبحوا 
مكتئبين وقمقين، وحساسين لمغاية، وحذرين وىادئين وفي العادة يكون ىؤالء الضحايا ساحبين 

وخائفين من المواقف الجديدة ويظيرون انطواءا بالغًا، ونجدىم غير سعداء في المدرسة 
. وأكثر شعور بالوحدة النفسية وبالتالي فأنيم عمى األرجح يتركون المدرسة

ويتأثر الضحايا خاصة الفتيات بشكل سيئ جدا من خالل تجنبيم االجتماعي أو التقدير 
المشاغبة باألعراض  (1998) وآخرون كومبيولينينيالسمبي ليم من خالل أقرانيم ولقد ربط 

إن الذين يشتركون  (1999)وآخرون كالتياالهينو النفسية الجسدية واالكتئاب،  ولقد وجدت 
في المشاغبة قد اظيروا أعمى درجة من خطر التفكير في االنتحار واإلقدام عميو ويذكر 

انو بسبب المشاغبة يقدم العديد من الشباب عمى االنتحار كل عام  (2000 )سميث وشيو
 بيترسون وريجبينيفي انجمترا وعندما قاموا ببحث في مدرسة استرالية لمدة عامين وجد 

. انو كانت ىناك أثار سمبية لممشاغبة (1999)
.  من البنات شعروا بعدم االرتياح البالغ%64 من األوالد و31%_ 1
.  من البنات قد أعربوا عن الشعور بالغضب و اليأس%60 من األوالد و40%_ 2
.  من البنات قد قرروا االبتعاد عن المدرسة نتيجة المشاغبة%12 من األوالد و14%_ 3

( 38، ص2007حسين، )

: طريقة التعامل مع التمميذ المشاغب/ 7
:  ىناك بعض األساليب المقترحة لمتعامل مع التالميذ المشاغبين ومن األساليب ما يأتي

: عقد جمسة خاصة- ا
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من أفضل األساليب وأكثرىا فعالية في حل مشاكل التالميذ المتعمقة باالنضباط، أو المشاكل 
النفسية، أو العالقات االجتماعية، أو حتى ما يتعمق بالتحصيل الدراسي، أسموب عقد جمسة 
مع التمميذ ىذه الجمسات االنفرادية عادة ما تولد جوا من األلفة والتفاىم يندر تحقيقو في غير 
ىذه الطريقة فالنصيحة في السر ال تحرج التمميذ أمام زمالءه وال تشير بو، كما أن التمميذ 

سوف يتكمم بارتياح ويزود المدرس بمعمومات كثيرة قد تساعد عمى حل المشكمة تمقائيا وىذه 
الطريقة  تعد ادعى  الطرق وأفضميا لقبول النصيحة واإلرشاد واالستماع  

: التوبيخ والتعنيف- ب
ثبت جدواه في إيقاف كثير من التالميذ غير المنضبطين أإن أسموب التوبيخ والتعنيف قد 

خاصة إذا كان التصرف والسموك تصرفا ثانويا فالتوبيخ والتعنيف غالبا ما يكونان كافيان في 
مثل ىذه الحالة فان بعض التالميذ يكفييم ذلك ليردعيم عن تصرفاتيم، بينما قد يواجو 

المدرس من ال يعبأ بذلك التوبيخ وال يمقي لو باال، فمثل ىؤالء التالميذ ينبغي أن ال يكثر 
. عمييم المدرس التعنيف والتوبيخ أو يتمفظ بألفاظ جارحة قد ال تزيد المشكمة إال تفاقما

: األسئمة المتكررة- ج
واحدة من الطرق التي أثبتت جدوى ما في معالجة تصرفات التالميذ غير المنضبطين ىي 

سؤاليم المتكرر بعدة أسئمة، فالتمميذ الذي يسال عدة مرات بعد أن تصرف تصرفا غير 
مرغوب فيو  سيشعر أن عميو أن يضبط نفسو أكثر حتى يقمل من إحراج نفسو باألسئمة التي 
ربما لن يكون دائما مستعدا ليا، كما أن باقي التالميذ سيعممون أيضا أن االنضباط ينجييم 

. من تمك األسئمة
: إجراء اختبار بدال من التدريس- د

عندما يتصرف أكثر تالميذ الفصل تصرفا يخل باالنضباط فمن تمك الحمول الناجعة التي 
تساعد عمى االنضباط أن يطمب المدرس من التالميذ إخراج أوراق فارغة والبدء في اختبار 
قصير، ىذا اإلجراء سيعيد اليدوء إلى الفصل بأسرع وقت ممكن، كما انيا يبقى في ذاكرة 
التالميذ كجزاء رادع إذا أخل التالميذ بالنظام مرة أخرى، وألن االختبار كان مفاجئا فان 
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درجات التالميذ تكون منخفضة جدا، مما يمكن المدرس من التأكيد بأن ىذه النتيجة حتمية 
عندما ال ييتم  التالميذ باالنضباط  واالىتمام، يجدر أن يتذكر المدرس إن ىذا االختبار إنما 

ىو لضبط الفصل وأن ال يجعمو أحد االختبارات المقومة لمستوى التالميذ إذ أن الظروف 
. التي أعطى فييا ىذا االختبار لمتالميذ ال تعكس قدرات التمميذ وال مدى تحصيمو الدراسي

www.djelfa.info/vb/showthead.php?t 
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 :خالصة
نظرا لما ينطوي عميو سموك المشاغبة من أثار نفسية واجتماعية سيئة عمى ضحايا    

المشاغبة ينبغي التأكيد ىنا عمى انو إن لم يتم التدخل مبكرا لمنع ومكافحة سموك المشاغبة 
. فانو يزداد مع مرور الوقت وذلك ألن المشاغبين لدييم نقص في تقدير واحترام اآلخرين
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: تمهيد
خصصنا ىذا الفصل لعرض اإلجراءات المنيجية لمدراسة والتي تشمل المنيج المتبع، 

. العينة وكيفية اختيارىا وأدوات الدراسة وفي األخير األسموب اإلحصائي المستخدم
 : منهج الدراسة/1

اعتمد في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي االستكشافي ألنو مناسب لطبيعة الموضوع،     
المنيج الذي ييدف إلى جمع البيانات والمعمومات الالزمة عن ظاىرة  :انو ويعرف عمى

وتعميميا مستقبال، فكل بحث وصفي يبدأ بخطة وبيدف معين يتم بناءا عمى أساسيتيا 
وتحميميا وتفسير النتائج المتوصل إلييا سواء تأييد أو نفي مقترحات معينة قام بيا الباحث 

بافتراضيا بداية لمدراسة 
( 56، ص 2007عبد الغني، )

. وقد استخدم ىذا المنيج بغية الكشف عن  مستوى تقدير الذات لدى التالميذ المشاغبين   
: عينة الدراسة/2
 تمميذ وتمميذة تم اختيارىم 36تمثمت عينة الدراسة في التالميذ المشاغبين وتتكون من    

بطريقة العينة المقصودة وذلك لعدم توفر مجتمع إحصائي كبير ليذه الفئة والجداول التالية 
. والشعبةتوضح توزع أفراد العينة حسب الجنس 

يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس  (02)جدول رقم 

          الجنس   ذكور إناث المجموع
 العدد 

 التكرار 29 07 36
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 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الشعبة :(03)جدول رقم 

 عموم مشترك جذع المجموع
 تجريبية

 الشعبة      آداب مشترك جذع
 العدد

36 

 
 التكرار 24 12

: أداة الدراسة/3
 :تعريف المقياس_ أ

 لقياس 1976سنة  كوبر سميثىو مقياس أمريكي األصل صمم من طرف الباحث    
االتجاه التقييمي نحو الذات في المجاالت االجتماعية األكاديمية العائمية والشخصية، وتمكن 
المقياس من الحصول عمى عدة نتائج يمكن المقارنة بينيا مثل الطريقة التي يدرك بيا الفرد 

 .ذاتو وما يجب أن يكون وكيف يدركو اآلخرين
 عبارة منيا السالبة ومنيا الموجبة ويقابل كل منيا زوجين من 25 ىيحتوي المقياس عل

 "تنطبق ال" تنطبق " األقواس أسفل الكممتين 
داخل المربع (  x)وتتمثل العممية في أن يضع الشخص الذي يطبق االختبار عميو عالمة

إذا كانت العبارة تصف ما يشعر بو أما إذا كانت العبارة ال تصف ما " تنطبق" الذي يحمل 
 "ال تنطبق" داخل المربع الذي يحمل كممة (  x)يشعر بو فيضع عالمة 

: كيفية تطبيقه_ ب ـ
ىذا المقياس سيل الفيم يمكن تطبيقو فرديا أو جماعيا في مدة غير محددة بما انو قد    
دقيقة  (18-10)األفراد العاديين يستطيعون االنتياء من اإلجابة في زمن يتراوح من أن  وجد

وذلك بعد إلقاء التعميمية، ويجب عمى القائم بالتطبيق أن يحاشى كممة تقدير الذات، أو تقييم 
. الذات سواء عند إلقاء التعميمة أو الكتابة في مواجية المقياس لمنع االستجابة المتحيزة
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: طريقة تصحيحه_ جـ
يتضمن ىذا المقياس عبارات موجبة وأخرى سالبة كما موضح في الجدول فاإلجابات    

ذا أجاب بـ ال " ينطبق" الموجبة إذا أجاب عمييا المفحوص  يعطي درجة عمى كل منيا وا 
. ينطبق ال يعطي درجة

والعكس بالنسبة إلجابات السالبة إذا أجاب عمييا الفحوص ب ال تنطق يعطي درجة عمي    
ذا أجاب ب تنطق  . ال يعطي درجة" كل منيا وا 

ولمحصول عمى الدرجة  (0)واقل درجة ىي  (25)أقصى درجة يمكن الحصول عمييا ىي 
الكمية لممقياس يجمع عدد الدرجات المحصل عمييا ونضرب المجموع الكمي لمدرجات الخام 

(. 4)الصحيحة في العدد 
 (السالبة– الموجبة  ) يوضح عبارات مقياس تقدير الذات لكوبر سميث :(04)جدول رقم 

 السالبة العبارات الموجبة العبارات

1-4-5-8-9-14-19-20 2_3_6_7_10_11_12_13_15_
16_17_18_21_22_23_24_25 

: مستويات تقدير الذات_ د
:  واحدة من مستويات تقدير الذات وىي ىمن خالل تطبيق المقياس تتحصل عل   

: يوضح مستويات تقدير الذات لمقياس كوبر سميث  (05)جدول رقم 
 الفئات الذات تقدير مستويات

 منخفض مستوى
 متوسط مستوى
 مرتفع مستوى

20_40 
40_60 
60_80 

 (150ص ، 2009جعفر، ) 
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: صدق وثبات المقياس_ و
 لكوبر سميث، حيث بمغ صدق المقياس الذي تم حسابو تم تطبيق مقياس تقدير الذات    

 من ذوي %27 من ذوي الدرجات المرتفعة و %27بطريقة المقارنة الطرفية أي مقارنة 
الدرجات المنخفضة عمى مقياس تقدير الذات وقد بمغ متوسط درجات تقدير الذات المرتفع 

 وىي دالة إحصائية عند مستوى )12،4 (، ومتوسط درجات تقدير الذات المنخفض(21)
 .(0.01)داللة 
وتم حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية حيث بمغت نسبة الثبات عمى مقياس تقدير    

 .(0،93) وبمغ معامل الثبات (0،88)الذات 
( 155،  ص2009جعفر،  )

: مجاالت الدراسة _ 4
: حددت الدراسة بالمجاالت التالية     

: المجال البشري
. ين في الثانويةيين والعممياختصت ىذه الدراسة بتالميذ سنة أولى ثانوي المشاغبين األدب    

: المجال المكاني
. اقتصرت ىذه الدراسة عمى ثانوية السايب بولرباح الموجودة بسيدي عقبة    

: المجال الزماني
 20/05/2015 غاية لى إ1/12/2014بالنسبة ليذه الدراسة بدأت من     

وىي فترة وضعت لجمع المعطيات وبناء الجانب النظري والميداني والمدة الزمنية التي تم     
فييا إجراء الدراسة الميدانية، حيث تضمنت أوال بطمب تصريح بإجراء الدراسة الميدانية 

بالمؤسسة وبعدىا تم النزول إلي الميدان ومقابمة المدير ومستشار التوجيو بغية تحديد حاالت 
. الدراسة

.   أيام10ومنيا تم تطبيقا أدوات الدراسة عمى الحاالت واستغرق ذلك    
: األسموب اإلحصائي المستخدم_ 5
:  األسموب اإلحصائي التاليىتم االعتماد في ىذه الدراسة عل   
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 :النسبة المئوية     - 
        يمجأ الباحث الى استخراج النسب المئوية نظرا ألىميتيا في العمميات االحصائية 

 :خاصة عند حساب الفروق بين نسبتين وداللة ىذه الفروق

   100 ×  = النسبة المئوية

 (293، ص 2007عباس، )
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: تمهيد
إن البحث النظري ال تثبت صحتو وال تكتمل أىميتو إال بعد أن نتأكد من صحتو ميدانيا      

من خالل المعمومات والبيانات وىذا بواسطة األدوات التي نراىا مناسبة والتي تمكنا من ربط 
. العالقة بين النظري والتطبيقي

: عرض نتائج الدراسة /1
ما مستوى تقدير الذات لدى التالميذ المشاغبين؟ : تنص الدراسة عمى التساؤل التالي     

بعد تطبيق أداوت الدراسة والمتمثمة في مقياس تقدير الذات لكوبر سميث عمى أفراد العينة 
وتقدير درجاتيم عمى ىذا المقياس تم التوصل إلى أن اغمب أفراد العينة لدييم تقدير ذات 

( 01انظر الممحق رقم  )مرتفع عمى ىذا المقياس ولالطالع عمى ىذه النتائج 
أما من حيث النتائج بالنسب المئوية لمستويات تقدير الذات فكانت ممثمة في الجدول التالي 

. يوضح العدد والنسب المئوية ألفراد العينة حسب مستوى تقدير الذات (06)جدول رقم 

 المستويات العينة أفراد عدد المئوية النسب
 مرتفع مستوى 21 %58
 متوسط مستوى 12 %33
 منخفض مستوى 03 %08

 المجموع 36 100

ذوي مستوى تقدير الذات المرتفع حيث  نستنتج من الجدول أن أغمب أفراد العينة كانوا من   
 .  %58 فردا وبنسبة 21كان عددىم 
.  كان مستوى تقدير الذات لدييم متوسط%33 فرد منيم وبنسبة 12 بينما نجد 

.  كان تقديرىم لمذات منخفض%08 أفراد فقط من أفراد العينة وبنسبة3في حين نجد 
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: تحليل وتفسير ومناقشة النتائج/2
من خالل تحميل نتائج الدراسة توصمنا إلى وجود تقدير ذات مرتفع لدى اغمب أفراد     

ويرجع سبب ارتفاع مستوى تقدير الذات لدى  %58العينة من التالميذ المشاغبين بنسبة 
أفراد العينة إلى أن ىؤالء لدييم كثير من سمات تقدير الذات العالية انعكست عمى مشاعرىم 
وسموكياتيم مثل أنيم ال يواجيون صعوبات في التحدث أمام الناس وفي اتخاذ القرارات، كما 

 Jen) جين ومورفاليشعرون بالمحبة بين أقرانيم، وىذا ما يتفق مع ما توصل إليو الباحثين 
& mourval) إن األفراد الذين لدييم تقدير ذات مرتفع ينظرون إلى أحاسيس اآلخرين 

بنظرة ايجابية ويميمون أكثر إلى حب الغير وغالبا ما يتصفون بالمبادرة الشخصية، ويحبون 
المشاركة في النشاطات والمناقشة مع الجماعة، كما يميمون إلى التأثير في اآلخرين، بالرغم 
من أنيم من ذوي السموك المشاغب سموك غير مرغوب إال أن ىناك عوامل أخرى ربطت 
بين المتغيرين لدى اغمب أفراد العينة مثل الالمباالة فقد يقوم التمميذ بأعمال الشغب وىو 
مدرك ليا بأفعالو وسموكاتو لكنو يتمادى في شغبو دون الشعور بأي ذنب كأنو ال يدرك 

خطورة أفعالو، كذلك شعوره بأنو لن يتعمم وعدم رغبتو في الدراسة يجعمو يقوم بتعويض ىذا 
الفشل بالمشاغبة أمام زمالءه ليثبت ذاتو أماميم، وقد يعود ذلك إلى وجود اضطرابات نفسية 

وانفعالية لدى التمميذ، ونجد كذلك عدم حب التمميذ لمادة دراسية ما أو عدم فيمو لممواد 
التعميمية خاصة الذي نجده عند ضعاف التحصيل يجعمو يقوم بسموك الشغب محاوال بذلك 
تعطيل سيرورة الدرس، إلى جانب ىذا قد نجد المعمم نفسو مصدر يشجع عمى ىذا السموك 

كعدم إتقانو لمادتو، أو ضعف قدرتو عمى إيصال المادة التي يعرفيا لتالميذه بطريقة مناسبة، 
كذلك ضعف شخصية المعمم تجعل التمميذ يتمادى في تصرفاتو، إضافة إلى عدم العدل بين 

عطاء الدرجات . التالميذ في المعاممة وا 
وىناك عوامل أسرية تشجع التمميذ عمى ممارسة سموك الشغب كترك الوالدين أبنائيم دون 
ىمال مشكالتيم، التفكك األسري، التدليل الزائد لالبن وعدم الوقوف أمامو بحزم  متابعة وا 

حينما يرتكب المخالفات وحمايتو والوقوف معو بدال من االعتذار عنو لما قد يصدر عنو من 
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مشاغبة في المدرسة، عدم اىتمام الوالدين بالضبط التربوي لألبناء كميا تؤثر سمبا عمى 
سموكات التمميذ مما يشجعو عمى ممارسة سموك الشغب، وكذلك القوانين والتعميمات الوزارية 

المرغوب تقيد المدرس وفي نفس  المقيدة لعممية الضبط الصفي والتحكم في السموك غير
. الوقت تعطي لمتمميذ ىامشا لممارسة سموك الشغب
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 خاتمة 

وفي ختام دراستنا ىذه والتي يدور موضوعيا حول مستوى تقدير الذات لدى المشاغبين      
قد حاولنا الكشف عن مستوى تقدير الذات لدى التالميذ المشاغبين، فكانت النتائج المتوصل 
إلييا أن اغمب أفراد العينة لدييم تقدير ذات مرتفع، ويتضح ذلك أن ىؤالء يسعون دائما وراء 

تحسين أنفسيم، وعمى استعداد التخاذ القرارات فتترجم ىذه الثقة في تصرفات الفرد بشكل 
طبيعي، ورغم ذلك إال أن ىناك عوامل أخرى ربطت بين ىذين المتغيرين كالعوامل األسرية، 

منيا المعاممة الوالدية، والعوامل الذاتية، منيا عدم مباالة التمميذ لتصرفاتو، والعوامل البيئة 
. التعميمية وتشمل المعمم، والقوانين الوزارية التعميمية

ونظرا ألىمية موضوع تقدير الذات لدى المشاغبين في المدراس لتحقيق توافقيم النفسي نقترح 
تقدير الذات لدى   إعداد برنامج لتطوي"عممية مستقبمية أخرى عن  البحث في محطات
 "التالميذ المشاغبين
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: قائمة المراجع
حقوق النشر  االردن، ، الطبعة األولى، عمان،تحفيز الذات(: 2004) جيل ليند نقميد،_ 1
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، الطبعة االنتماء وتقدير الذات في مرحمة الطفولة(: 2010) عايدة ذيب عبد اهلل محمد،_3
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االردن  ط، عمان،، ، بالتنشئة االجتماعية لمطفل(: 2001)محمد حسن الشناوي، _ 8

. ،دار صفاء لمنشر والتوزيع
 مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعمم(: 2007) محمد خميل عباس وآخرون، -9

 .، الطبعة األولى، عمان، األردن، دار المسيرة لمنشر والتوزيعالنفس
، (السموكية ، التعميمية، االكادمية)المشكالت الصفية : (2002)محمد حسن العمايرة،_ 10

. االردن، دار المسيرة لمنشر والتوزيع الطبعة األولى، عمان،
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تقدير الذات وعالقته بدافعية االنجاز لدى متربصي المعهد (: 2009) جعفر صباح،_ 12
، مذكرة مكممة لنيل شهادة الماجستير في عمم النفس العيادي المتخصص لمتكوين المهني
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 ،(نظريات واختباراتها وأساليب قياسها)الشخصية (: 1993)رمضان محمد القذافي، _17
. ليبيا، دار الكتب الوطنية ط، بنغازي،، ب
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. الحقيقي

 

: إشراف األستاذ:                                            إعداد الطالبة
 لمياء رفراف                                              يوسف رحيم

 

 

 

 

 

:..... الجنس:.........                                                    السن

 ..……:                          التخصص ..………………………:المؤسسة 

:....... المستوى الدراسي



 الذات تقدير مقياس(: 2 )رقم ملحق
  

 تنطبق ال تنطبق العبارات الرقم

   التمفاز أمام جموسي عند بالسعادة اشعر 01

   لمجرائد تصفحي عند بالممل اشعر 02

   بالضيق اشعر ال عادة 03

   الناسي أمام التحدث في صعوبة أجد 04

   نفسي في أشياء أغير أن أود 05

   بنفسي قرارات اتخاذ في صعوبة أجد ال 06

   المنزل في بسرعة أتضايق 07

   أقراني بين محبوب انأ 08

   مشاعري عائمتي تراعي ما عادة 09

   بسهولة استسمم 10

   الكثير مني عائمتي تتوقع 11

   أنا كما أظل أن ما حد إلي الصعب من 12

   حياتي في األشياء عمي تختمط 13

   أفكاري الناس يتبع ما عادة 14

   قدرها حق نفسي اقدر ال 15

   المنزل ترك أود 16

   العمل من بالضيق اشعر 17

   الناس معظم مثل مقبوال ليس مظهري 18

   أبديه فإنني رأي عندي كان إذا عادة 19

   تفهمني عائمتي 20

   مني أكثر محبوبون الناس معظم 21

   حياتي في يتحكم من هي عائمتي أن كما اشعر 22

   أعمال من به أقوم فيما التشجيع عادة القي ال 23

   أخر شخص أنني لو كثيرا ارغب 24



    عمي االعتماد لآلخرين يمكن ال 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يوضح مستوى تقدير الذات ألفراد العينة  (01)ممحق رقم 
 

 

 

 

 

 

    
        

   مرتفع  19

 مرتفع 20

 متوسط 21

 متوسط 22

 متوسط 23

 مرتفع 24

 متوسط 25

 متوسط 26

 مرتفع 27

 مرتفع 28

 مرتفع 29

 مرتفع 30

 مرتفع 31

 مرتفع 32

 مرتفع 33

 مرتفع 34

 مرتفع 35

 مرتفع 36

 المستوى العينة أفراد
 

 مرتفع 01

 مرتفع 02

 متوسط 03

 مرتفع 04

 مرتفع 05

 متوسط 06

 متوسط 07

 منخفض 08

 مرتفع 09

 متوسط 10

 مرتفع 11

 متوسط 12

 مرتفع 13

 متوسط 14

 متوسط 15

 منخفض 16

 مرتفع 17

 منخفض 18


