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العدد السبعونتقدير الذات والصحة النفسية املدرسيةمجلة الطفولة العربية

نظريــة زيلــرZealar: وتعتــر أن تقديــر الــذات هــو العامــل الــذي يســاعد عــىل إحــداث   ●
تغــريات عــىل الخشصيــة وجتعلهــا قــادرة كذلــك،  عــىل التعبــري عــن كفاءاهتــا، وإجنــاز 

ــايف، 1989(. أمعاهلــا، واإلحســاس بتوازهنــا النفــي )كف

  معومــًا، ميكــن القــول إن تقديــر الــذات احتيــاج رضوري عنــد مجيــع الفــائت واألمعــار 
)الطفــل واملراهــق والراشــد...( وقابــل للتوظيــف يف العديــد مــن املجــاالت والقضايــا واملشــكالت 
الــزويج،  والــراع  النفــي  والبدانــة واضطرابــات األلك والضغــط  املراهقــة  )مشــكالت 

والفشــل املــدريس، واإلدمــان واالحنــراف...(.

2. تقدير الذات: املعنى والداللة:
ميكــن اعتبــار تقديــر الــذات دعامــة أساســية للخشصيــة عــىل مســتوى رصيدهــا املعــريف 
وكياهنــا الوجــداين ونشــاطها الســلويك. بــل أكــر مــن ذلــك، قــد يؤثــر التقديــر اإلجيــايب أو 
الســلي للــذات، عــىل حارضهــا ومســتقبلها، وعــىل اختياراهتــا وقراراهتــا. وعــىل جناحهــا أو 

فشــلها. 

تشــري اللكمــة الفرنســية »Estime« إىل الفعــل Estimer، والــذي يتضمــن مــن جهــة 
معــى التقــومي، ومــن جهــة ثانيــة معــى القــدرة عــىل تكويــن رأي أو موقــف مــا، حــول الــذات 

.)André, et Lelord, 1999(

ــة بكــرة مــن  ــذات ومفاهــمي قريبــة منــه، ومتداول واملالحــظ أن مثــة عالقــة بــني تقديــر ال
قبيــل: حــب الــذات والنظــرة إىل الــذات والــويع بالــذات والثقــة بالــذات وتــوازن الــذات...؛  لــذا 
ــذات بنوعيــة األحــاكم وأشــاكل التقوميــات الــيت نقمهــا حــول ذات،  ميكــن تعريــف تقديــر ال
والــيت تكــون هلــا عالقــة بالصــورة الــيت محتلهــا عــن نفهســا، وبنظــرة اآلخريــن هلــا. ومعومــًا، 
ــا. أو  ــا وانتظاراتن ــة بــني إجنازاتن ــذات هــو النتيجــة املبــارشة للعالق ــر ال ــار تقدي ميكــن اعتب
بتعبــري أوحض، هــو التعبــري عــن العالقــة بــني مــن نكــون؟ )الــذات الفعليــة أو الواقعيــة(، ومــا 
نريــد أن نكــون؟ )الــذات املثاليــة أو االفرتاضيــة(. ولكــام اكنــت اهلــوة كبــرية بــني الــذات 

الواقعيــة والــذات املثاليــة، تكــون نســبة تقديــر الــذات ضعيفــة.

مــن املهــم أن تطــرح الــذات عــىل نفهســا أســئلة مــن قبيــل: مــن أنــا؟ مــا يه نقــط ضعــي ونقــط 
قــويت؟ مــاذا أســتطيع فعلــه، ومــا يتعــذر عــيل إجنــازه؟ مــا يه جناحــايت وإخفاقــايت؟ مــا الصورة 
الــيت أمحلهــا عــن ذايت والصــورة الــيت حيملهــا الغــري عــي؟ هــل أنــا جديــر هبــذا االهمتــام مــن 
قبــل الغــري؟... تســمتد هــذه األســئلة مروعيهتــا مــن كوهنــا تكشــف عــن احتيــاج اإلنســان الــدامئ 
ــه  ــه الســلوكية وكفاءات ــة يف التعبــري عــن قدرات ــه املتواصل ــن، مــن جهــة، ورغبت إىل حــب اآلخري
املعرفيــة. وهــذا االحتيــاج أو الرغبــة، هلــا صلــة قويــة بالفكــرة الــيت نكوهنــا عــن ذواتنــا وســلوكنا 
وترفاتنــا ورغباتنــا وردود أفعالنــا. ومــن أجــل حتقيــق األهــداف اخلاصــة والتعبــري عــن قــوة 
الخشصيــة، يســى لك فــرد إىل البحــث عــن مــا مينحــه القــوة، و يعــزز لديــه تقديــره لذاتــه، وهــذه 
الرغبــة تبــدأ يف االشــتغال منــد مرحلــة الطفولــة، وتزيــد مــن حدهتــا يف فــرتة املراهقــة، وتســمتر 

.)André, et Lelord, 1999( يف ســن الرشــد، وأخــريًا الشــيخوخة

3.أهمية تقدير الذات ودوره يف حياتنا اليومية:
إن تقديــر الــذات هــو تعبــري عــن القمــة أو الثقــة أو احلــب... وهــذه لكهــا عنــارص أساســية 
لتحقيــق التــوازن النفــي والشــعور بالرضــا واإلحســاس بقمــة مــا، داخــل هــذا الوجــود. إنــه 
ــذي حتققــه.  ــذي حيــدد مــدى التــوازن النفــي ال ــذات عــىل نفهســا، وهــو ال حــم تصــدره ال
ــق  ــال مناســبة والشــعور بالتواف ــردود أفع ــام ب ــة القي ــرد إماكني ــح للف ــًا، يتي ــإذا اكن إجيابي ف
والســعادة، وهــذا مــا مينــح للــذات القــدرة عــىل مواجهــة صعوبــات احليــاة واألزمات واملشــالك 
واألحــداث غــري املتوقعــة. لكــن إذا اكن ســلبيًا، فســيفي ذلــك إىل اإلحســاس بالتشــاؤم 
ــا  ــع األخشــاص وتكيفن ــا م ــق تواصلن ــاة، ممــا يعي ــس والشــعور باملعان ــة بالنف ــدان الثق وفق
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ــذا الســياق، يقتــي  ــا النفســية. ويف ه ــر ســلبًا عــىل حصتن ــع واألحــداث، ويؤث ــع الوقائ م
ــا يه  ــا؟ م ــن أن ــة: م ــن خــالل طــرح األســئلة اآلتي ــك م ــا، وذل ــل يف ذواتن ــري والتأم ــا التفك من
مؤهــاليت؟ مــاذا أســتطيع فعلــه؟ مــا حــدود إماكنيــايت؟ مــا القمــة الــيت أتوفــر علهيــا جتــاه 
نفــي واآلخريــن؟ هــل أســتحق عطــف وحــب واحــرتام اآلخريــن؟ هــل أســلك االجتــاه الصحيــح 
أم جيــب أن أســلك طريقــًا آخــر؟ هــل تنجســم انفعــااليت مــع املواقــف الــيت تدفعــي إىل ذلــك؟ 
مــىت أحــس بالفشــل، ومــىت أشــعر بلــذة االنتصــار؟ مــىت أغضــب؟ ومــىت أشــعر باحلــزن؟ مــىت 

أكــون خفــورًا بنفــي؟ ومــىت أحــس بالفشــل واإلحبــاط؟

مــن األكيــد أن اإلنســان يضطــر دامئــًا، إىل طــرح هــذه األســئلة يف حياتــه اليوميــة، ويف 
ــن  ــة. إذن، ميك ــن املشــكالت اليومي ــة م ــه ملجموع ــن األنشــطة، ويف مواجهت ــد م إجنــازه للعدي

إبــراز أمهيــة تقديــر الــذات يف العنــارص اآلتيــة:

ــل واملراهــق والراشــد واملســن...(  ــع املراحــل )الطف ــد: وتمشــل مجي ــة مــع اجلس العالق  ●
ــح صــورة اجلســد هوالســبيل إىل  ــك، فتصحي ــر واألنــى. وبذل ــق عــىل الذك مكــا ينطب
حتقيــق التــوازن النفــي. مكــا أن تكويــن فكــرة إجيابيــة حــول صورةاجلســد، مــن شــأنه 
إعــادة التــوازن الوجــداين للخشــص. خصوصــًا، إذا اكن يعــاين مــن الــرتدد أو الشــك يف 
نظرتــه لذاتــه. ومــا يكــرس لديــه هــذه الصــورة الســلبية، هواآلخــر الــذي يصــدر األحــاكم 

واملواقــف حــول الــذات.

العالقــة مــع اآلخريــن: مــن أجــل التغلــب عــىل اخلــوف والقلــق وتعزيــز الشــعور بالقــوة   ●
وباالنمتــاء إىل امجلاعــة، حيتــاج اإلنســان إىل اآلخريــن. ويف هــذا الســياق، يســى لك 
فــرد إىل البحــث عــن طــرق وآليــات التواصــل واحلــوار وربــط العالقــات االجمتاعيــة أو 
إنشــاء صداقــات. إذن، يســمتد اإلنســان هويتــه وقوتــه مــن خــالل اإلحســاس باالنمتــاء 
ــيت  ــات ال ــواع الصداق ــاظ عــىل أن ــة واحلف ــات االجمتاعي ــف العالق إىل امجلاعــة وتكثي
يقمهــا مــع اآلخريــن. وأي خلــل يف هــذه الرتكيبــة، قــد يفــي ذلــك، إىل الشــعور 

باإلحبــاط والفشــل. 

ــال  ــذات إزاء األفع ــة بال ــن الثق ــك، تكوي ــاز: واملقصــود بذل ــل أو االجن ــع الفع ــة م العالق  ●
ــك،  ــدرة. وكذل ــوة والق ــيت متنحــه اإلحســاس بالق ــرد وال ــا الف ــيت ينجزه واألنشــطة ال
بقمــة احليــاة وجدواهــا. وعــادة مــا يســى اإلنســان إىل البحــث عــن الــدور والوظيفــة، 
لتأكيــد وجــوده والتعبــري عــن كفاءتــه وانمتائــه إىل امجلاعــة. وقــد يتحقــق ذلــك، مــن 

ــبة.  ــرارات املناس ــاذ الق ــاح واخت ــة يف النج ــادرة والرغب ــذ املب ــالل أخ خ

ــة، ويف  ــا اخلاصــة والعام ــذات يف حياتن ــر ال ــة تقدي ــد عــىل أمهي ــن التأكي ــًا، ميك  معوم
عالقتنــا مــع ذواتنــا ومــع اآلخريــن، ألن التقديــر اإلجيــايب يدفعنــا إىل العمــل واالبتــاكر 
بالفشــل واإلحبــاط  الســلي حيــم علينــا  التقديــر  أن  واإلبــداع واالســتقاللية، يف حــني 
والضعــف والتبعيــة، وهــذا مــا قــد يعيــق، بشــل دامئ أو مؤقــت القــدرة عــىل حــل املشــكالت، 
ومواجهــة األحــداث واألزمــات والوقائــع املفاجئــة وغــري املتوقعــة. ويف هــذا الســياق، ميكــن 
حتديــد المســات العامــة هلــذه الخشصيــة يف صعوبــة اختــاذ القــرارات ويف الــرتدد والتأجيــل، 
ويف الصعوبــة يف التواصــل، ويف الرعــة يف االستســالم، ويف اخلــوف مــن الفشــل... وأخريًا، 

 .)André, et Lelord, 1999( يف تــدين الســلوك األخــاليق

4. مجاالت توظيف تقدير الذات:
 ميكن حتديد جماالت التعبري عن تقدير الذات يف العنارص اآلتية:

املظهــر اخلــاريج أو اجلســدي: وهنــا، قــد يطــرح اإلنســان عــىل نفســه األســئلة  ¦
ــن؟ ــاب اآلخري ــى بإجع ــل أحظ ــول؟ ه ــل أو مقب ــري مجي ــل مظه ــة: ه اآلتي

ــا جيــد يف هــذا النــوع مــن  ¦ ــاءات: يــمت طــرح أســئلة مــن قبيــل: هــل أن مســتوى الكف
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ــة؟ ــَق دامئــًا يف اإلجاب ــة؟ هــل ُأَوفَّ الرياضــة؟ هــل أســتطيع إجنــاز هــذه املهم

مســتوى الســلوك الالئــق: مــن املمكــن أن يتحــول احلــوار الداخــيل إىل طــرح األســئلة  ¦
اآلتيــة: هــل أحــرتم األخــالق العامــة أم أخــرتق القواعــد واألعــراف؟ هــل أتــرف 

بشــل مناســب يف حضــور اآلخريــن؟

ــن أن تصــاغ األســئلة عــىل الشــل اآليت:  ¦ ــن املمك ــة: م ــات االجمتاعي مســتوى العالق
هــل أتوفــر عــىل أصدقــاء؟ هــل أنــا خشصيــة معروفــة وامســي متــداول بــني النــاس؟

ــن  ¦ ــلة م ــذات إىل سلس ــع ال ــة م ــول العالق ــد تتح ــا ق ــر: هن ــاح والتقدي ــتوى النج مس
التقوميــات يــراد مهنــا التأكــد مــن مــدى فعاليــة الخشصيــة وجناعة أداهئــا. وباإلماكن 
صياغــة األســئلة اآلتيــة: هــل أنــا يف نظــر اآلخريــن خشصيــة ناحجــة؟ هــل يقــدر 

اآلخــرون مــا أقــوم بــه مــن جمهــودات ومــا أجنــزه مــن أمعــال؟

معومــًا، ميكــن التأكيــد أن مثــة العديــد مــن املجــاالت الــيت ميكــن فهيــا، توظيــف تقديــر 
الــذات. ومــن خالهلــا تمتكــن هــذه الــذات، مــن حتقيــق توازهنــا الوجــداين وتوافقهــا الســلويك. 
وهــذا لــن يتحقــق، إال إذا اســتطاعت هــذه الــذات، اعمتــاد جحــج وأدلــة مقنعــة وأفــاكر إجيابيــة، 

مــن أجــل اإلجابــة عــن هــذه األســئلة الــيت ســبق أن ذكرناهــا. 

5 - انخفاض مستوى تقدير الذات أم ارتفاعه:
عــىل الــرمغ مــن تعــدد جمــاالت تقديــر الــذات، فإنــه باإلمــاكن افــرتاض وجــود وضعيتــني 

ومهــا: وضعيــة ارتفــاع مســتوى تقديــر الــذات، ووضعيــة اخنفاضــه.

 

من أجل حتقيق األهداف اخلاصة بالتقدير اإلجيايب للذات، من األفضل:

أن يتحقــق لدينــا الــويع بذواتنــا )القــوة والضعــف والكفــاءة واإلجنــاز والــرتدد واملبــادرة   ●
واإلرادة واخلــوف...(.

أن حنســن قيــاس وتقــومي مســتوى تقديرنــا لذواتنــا )املراقبــة الذاتيــة وتصحيــح األخطــاء   ●
ــذات والتعاطــف أواإلحســاس باآلخــر...( والتخلــص مــن األنانيــة واحلــوار اإلجيــايب مــع ال

أن يتحقــق لدينــا التــوازن بــني الــذات الواقعيــة والــذات املثاليــة، وبــني الغــرور واالحتقــار،   ●
وبــني الهتــور والــرتدد، وبــني املغامــرة واخلــوف... 

6 - تقدير الذات والصحة النفسية املدرسية:
إن تعقــد الظاهــرة النفســية جعــل اهمتــام عملــاء النفــس وتفســريات الباحثــني تتشــعب 
وتتعــدد وختتلــف حــول أســباب االضطرابــات النفســية والعقليــة، وكذلــك حــول األدوات 
والوســائل الــيت مــن الواجــب اســتعامهلا يف جمــال التخشيــص والعــالج واإلرشــاد.... وإذا 

انخفاض تقدير الذاتارتفاع تقدير الذات

الرغبة يف النجاح.اخلوف من الفشل.

املبادرة واملغامرة.الرتدد وعدم املجازفة.

هسولة يف اختاذ القرارات وعدم إعطاء األشياء أكر من جحمها.صعوبة يف اختاذ القرارات واإلحساس باخلوف من النتاجئ

الثقة الزائدة بالنفس والالمباالة.االهمتام برأي اآلخرين.

ردود فعل رسيعة وفعالة.االستسالم رسيعًا، يف حالة وجود صعوبات.

امتالك اإلرادة ومحتل املسؤولية الذاتية يف اختاذ القرارات.تنفيذ القرارات الصادرة من الوسط.

دفع األشياء إىل أقصاها.الرتاجع يف حالة حتقيق اهلدف.
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اكن الطــب وعــمل التــرحي مبختلــف ختصصاتــه قــد تطــور بشــل ملحــوظ وقطــع أشــواطًا 
مهمــة يف جمــال فهــم وتفســري جســم اإلنســان ووظائــف خمتلــف أعضائــه، مــن حيــث البنيــة 
والتكويــن واالشــتغال يف حالــة الصحــة أو املــرض، فــإن األمــر ذاتــه أصبــح رهانــًا قابــاًل 
ــل: حصــة  ــداول مــن قبي ــري مــن املفاهــمي تت ــت الكث ــدان عــمل النفــس. وإذا اكن ــق يف مي للتحق
اجلســم واملناعــة والوقايــة ... يف جمــال الطــب وعــمل التــرحي، فإنــه جيــري كذلــك، اســتعامل 
املفاهــمي ذاهتــا يف ميــدان الصحــة النفســية والعقليــة مــن قبيــل: املناعــة النفســية والوقايــة 
النفســية والرأمســال النفــي... ويف هــذا اإلطــار، أصبحــت الســيكولوجيا الصحــة النفســية 
تتبــى مقاربــة تنبؤيــة، مــن أجــل اختــاذ مجيــع االحتياطــات الالزمــة قصــد الوقايــة وتوقــع 
املشــلكة قبــل حدوثهــا )التنبــؤ بالعنــف وباالضطرابــات النفســية، وباحنــراف الطفــل واملراهــق 
والتنبــؤ باإلدمــان وبالفشــل الــدرايس...(. لقــد بــات مــن الــروري إذن، تكســري احلــدود 
الفاصلــة بــني الداخــيل واخلــاريج وبــني املــادي واملجــرد وبــني اجلمســي والنفــي، ألن مثــة 
ــذا  ــر اآلخــر. وه ــىل العن ــري ع ــوة التأث ــه ق ــر ل ــدة بيهنــام. لك عن ــة متشــابكة ومعق عالق
ــة  ــية الناجت ــات النفس ــواع االضطراب ــف أن ــر وخمتل ــق والتوت ــاالت القل ــالل ح ــن خ واحض م
ــح يمســى بـــ:  ــا أصب ــة م ــك، صياغ ــح باإلمــاكن كذل ــط النفــي Stress. مكــا أصب ــن الضغ ع
»نظريــة الســواء« أو ســيكولوجية األســوياء أو الســالمة الصحيــة، حيــث تزايــد االهمتــام 
حبيــاة اإلنســان وســلوكه وحباالتــه الصحيــة ومزاجــه، ومــن مَثَّ، مــن املمكــن توقــع مــا ميكــن أن 
يتعــرض لــه يف لك مرحلــة مــن مراحــل منــوه، وكذلــك القــدرة عــىل التقديــر والتنبــؤ والــويع 
باالضطرابــات النفســية واألزمــات الــيت مــن احملمتــل أن يتعــرض هلــا هــذا الخشــص أو ذاك 
ــد مســتويات التدخــل وأشــاكل العــالج  ــع خطورهتــا وآثارهــا الســلبية(. ومــن مَثَّ، حتدي )توق

ــه واإلرشــاد وإعــادة التأهيــل...(.  واملســاعدة النفســيتني )العــالج والتوجي

إذن، ميكــن احلديــث عــن »عــمل الســواء«. وتشــري القواميــس إىل أن الســواء أو الســوي 
يف املعــى اللغــوي، هــو أن يتوافــر عــىل معيــار مقبــول، وعــىل منــوذج متعــارف هيلع يف 
ــة واالجنــاز  ــة والوظيف ــىل مســتوى البني ــن املجمتــع )جحــازي، 2004(، ع أوســاط عريضــة م
والمنــو، فهــو معيــار مشــرتك متفــق هيلع. ويف اللغــة العربيــة، نقــول: »ســواء الــيء«، مثلــه 
ــغ  ــول ســوى الرجــل أي إذا بل ــول سواســية ومتســاوون ومه أشــباه، ونق ــه، ونق أي مســاو ل
أشــده، ومعــى ذلــك وصــول الرجــل إىل ســن الرشــد، وبلــوغ الغايــة يف شــبابه ومتــام خلقــه 

ــه )ابــن منظــور، 2000(. وعقل

معومــًا، ميكــن االســتنتاج أن الصحــة العضويــة والعقليــة والنفســية بنيــة ديناميــة 
خاضعــة للمنــو ومعرضــة للتغيــري والتحــول مــع التقــدم يف العمــر، لــذا مــن املفيــد نــر املزيــد 
مــن الثقافــة النفســية يف أوســاط واســعة مــن املجمتــع قصــد الــويع بأمهيــة ما منلك مــن رصيد 
حصــي. ومــن جهــة ثانيــة، علينــا اكتســاب وتعــمل الطــرق واألســاليب العمليــة للحفــاظ عــىل 
ســالمة حصتنــا النفســية والعقليــة. وإذا اكنــت مشــلكة البدانــة ومــا يرتتــب علهيــا مــن أمــراض 
خطــرية، قــد اســتدعت التفكــري يف إعــداد بــراجم للتخســيس والتوعيــة واقــرتاح أفضــل الطــرق 
واألســاليب الناجعــة واملفيــدة مــن أجــل جتنــب األلك العشــوايئ واعمتــاد محيــة مالمئــة، فــإن 
األمــر نفســه ينبــي أن ينطبــق عــىل الصحــة النفســية الــيت جيــب توفــري الوســائل الوقائيــة 
ــط  ــل املســببة للضغ ــة العوام ــع فهيــا مكي ــيت ترتف ــن ال ــاظ علهيــا، خصوصــًا يف األماك للحف
النفــي والتوتــر. ويف هــذا الســياق، ميكــن التأكيــد عــىل أمهيــة الصحــة النفســية املدرســية 
ودورهــا يف تقويــة املناعــة النفســية للتمليــذ وحتصــني خشصيتــه مــن االضطرابــات احملمتلــة 
والــيت تكــون نتيجــة خضوعــه لــل أشــاكل الضغــوط النفســية داخــل الوســط املــدريس. مكــا 
أن ضعــف أو اخنفــاض مســتوى ثقتــه بذاتــه، مــن شــأنه التأثــري ســلبًا عــىل أدائــه املــدريس 

واســتعداده للتعــمل والتحصيــل.

ــة  ــا اخلاص ــاح يف حياتن ــايس للنج ــاح األس ــو املفت ــذات ه ــر ال ــار تقدي ــن اعتب إذن، ميك
والعامــة، وحتديــدًا يف عالقتنــا بمطوحنــا ومشــاريعنا املســتقبلية، يف حياتنــا املهنيــة، ويف 
ــة للتطــور مــع التقــدم  عالقتنــا الزوجيــة ويف حياتنــا املدرســية.... فهــو ظاهــرة ديناميــة قابل

يف الســن )طفــل وتمليــذ ومراهــق وراشــد ...(.
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وإذا أردنــا التوضيــح أكــر، ميكــن اإلشــارة إىل أن الطفــل حيــس بتقديره لذاتــه مند الويع 
جبســده كأنــا مســتقل، ويأخــذ هــذا الــويع، عــدة مظاهــر: وجدانيــة وســلوكية ومعرفيــة. فهــو 
حيــاول دامئــًا يف هــذا الســن، إرضــاء أمــه أو أبيــه وانتظــار ردود أفعاهلــام اإلجيابيــة )فــرح أو 
لكــامت الشــكر والتقديــر والتجشيــع...(. مكــا يســى إىل انــزاع ماكنــة خاصــة داخــل األرسة 
وبــني األخــوة مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة، حيــاول البحــث عــن مظاهــر المتــزي أمــام أقرانــه يف 

املدرســة )أنــا أيم مجيلــة، أيب طبيــب، اشــرتى يل أيب لعبــة...(.
أمــا يف فــرتة »املراهقــة«، فيصبــح تقديــر الــذات لديــه حاجــة رضوريــة وملحــة، خصوصــًا 
مــع التغــريات اجلســدية ومــا يرافقهــا مــن تغــريات ســلوكية وانفعاليــة. ومــن خالل رؤيــة وجهه 
يف املــرآة، يالحــظ املراهــق أو املراهقــة التغــريات اجلســدية امللحوظــة، ويصبــح »الوجــه« 
املنطقــة الــيت ختضــع لملراقبــة أكــر. وتبــدأ احليــاة العاطفيــة، يف الظهــور مــن خــالل اســمتالة 
الطــرف اآلخــر، وكســب حبــه واهمتامــه وتقديــره، إمــا باللبــاس وتغيــري املظهــر اخلــاريج، أو 

بالفعــل واألداء اجليــد.
واملدرســة باعتبارهــا املجــال أو املــاكن الــذي يــمت فيــه قيــاس وتقــومي قــدرات الفــرد 
وكفاءاتــه، تعتــر أمه الوســائل الــيت تتيــح لنــا اختبــار مــدى حضــور أو غيــاب تقديــر الــذات 
لــدى التالميــذ ودرجــة قوتــه أو ضعفــه ومســتويات تأثــريه الســلي أو اإلجيــايب عــىل أداهئــم 

ــدرايس. ال
وإذا اكن األداء املــدريس لــه عالقــة بالتحصيــل الــدرايس، وهــو تعبــري عــن معــارف التمليــذ 
املدرســية املكتســبة، فــإن مثــة الكثــري مــن العوامــل املؤثــرة يف التحصيــل الــدرايس. وميكــن 

حتديدهــا يف العنــارص اآلتيــة: 
املناجه الدراسية ومدى مالءمهتا مع قدرة التمليذ يف التعمل واالكتساب املدرسيني  ●

كفاءة األستاذ واإلدارة الرتبوية.  ●
وجود أنشطة مدرسية ورياضية وفنية.  ●

●   املستوى العي والثقايف لآلباء وطبيعة عالقاهتم بأطفاهلم.
مستوى ذاكء التمليذ ودرجة الرغبة يف التعمل.  ●

 لك هــذه العوامــل يه مهمــة وقــد تؤثــر إمــا ســلبًا أو إجيابــًا عــىل األداء املــدريس للتمليــذ، 
ــرق إمــا يف اجتــاه النجــاح أو الفشــل، ويف  ــد حيــدث الف ــذات، ق ــر ال ــار تقدي لكــن ميكــن اعتب

حتقيــق التــوازن يف جمــال الصحــة النفســية املدرســية.
  مــن املؤكــد أن املتعــمل هيلع أن يكــون متأكــدًا مــن قدراتــه. والتمليــذ الــذي يتوافــر عــىل 
ــة  ــه يف عالق ــد نفس ــا جي ــة. مم ــة صعب ــة تعملي ــه يف وضعي ــد نفس ــه، جي ــلي لذات ــر س تقدي

ــؤدي حمتــًا إىل الفشــل املــدريس. ــا ي ــر. وهــذا م ــة مــن التأثــري والتأث دائري
ــه  ــني عالقات ــده وب ــورة جس ــذ وص ــني التملي ــة ب ــة متوازن ــون عالق ــم أن تك ــن امله إذن، م
مــع أقرانــه وبــني أدائــه املــدريس داخــل الفصــل. وتلعــب المتثــالت اإلجيابيــة دورًا مهــاًم يف 
تعزيــز الثقــة بالنفــس لــدى التمليــذ، ويف حتقيــق التوافــق املــدريس املطلــوب، والــذي يســامه 
بشــل فعــال، يف النجــاح املــدريس. أمــا يف حالــة وجــود عوامــل التقديــر الســلي للــذات 
مثــل: صعوبــة التوافــق مــع الوســط املــدريس والعالقــة الســلبية مــع املــدرس وغيــاب التواصــل 
التحفــزيي وعــدم التواصــل مــع مجاعــة القســم وتكــرار املعــارف والشــعور بالنقــص والــرتدد...

مــن شــأن لك ذلــك، أن يــؤدي إىل إضعــاف مســتوى الدافعيــة لديــه يف التعــمل والتحصيــل، ومــن 
مَثَّ إىل الفشــل الــدرايس. لكــن كيــف ميكــن قيــاس مســتوى ارتفــاع أو اخنفــاض تقديــر الــذات 
لــدى التمليــذ؟ ومــا يه االختبــارات الواجــب اعمتادهــا مــن أجــل قيــاس درجــة تقديــر الــذات 

وقيــاس االســتعداد للتغيــري؟
 ختتلف ســالمل التقومي يف أســئلهتا وطرق قياهسا، حســب املشــلكة أو نوعية االضطراب 
ــذي يــراد قيــاس حدتــه ودرجــة تأثــريه عــىل األفــاكر والســلوك والوجــدان.  فاالســتبانة أو  ال
ســمل التقــومي معومــًا، هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن األســئلة املغلقــة الــيت ُيفــرتض أن جييــب 

عهنــا املفحــوص بنعــم أو ال أو أحيانــًا. 

.
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ويف ســياق احلديــث عــن اختبــارات تقديــر الــذات، ميكــن المتيــزي بــني اختباريــن. األول 
هــو اختبــار لقيــاس درجــة تقديــر الــذات والثــاين، اختبــار لقيــاس درجــة االســتعداد للتغيــري. 
واملالحــظ أن هذيــن االختباريــن مــن أكــر االختبــارات تــداواًل واســتعاماًل يف اإلرشــاد النفــي 
املــدريس، ومهــا مــن إجنــاز روزنــرغ Rosenberg وترمجهــام Olivier Chambon إىل 
اللغــة الفرنســية )André, et Lelord, 1999(. وحرصنــا عــىل ترمجهتــام إىل اللغــة العربيــة 

ــوي، 2011(. )زغبــوش وعل

7 - أهمية اإلرشاد النفسي التربوي:
إذا اكن اإلرشــاد مبعنــاه العــام، هيــدف إىل مســاعدة الفــرد عــىل فهــم مشــكالته التوافقيــة 
املختلفــة وحلهــا، فــإن اإلرشــاد النفــي هيــمت بدراســة الســلوك وفهمــه وتفســريه وتقوميــه 
والتنبــؤ بــه ومســاعدة األفــراد عــىل تعديــل األفــاكر الســلبية واملواقــف اخلاطئــة أو تغيريهــا 

أو تلييهنــا.
وهيلع، يعتــر اإلرشــاد النفــي عملــًا، مــادام يعمتــد عــىل مجموعــة مــن القواعــد واملبــادئ 
العمليــة الصارمــة، ويســتند إىل خلفيــات نظريــات قامئــة الــذات. وعــىل أســاس هــذا التعريــف، 
ميكــن القــول إن املرشــد النفــي حيتــاج إىل دراســة أاكدمييــة وتكويــن نظــري. ويف اآلن نفســه، 

إىل خــرة ميدانيــة يف العديــد مــن املراكــز ويف العيــادات النفســية واملؤسســات املتخصصــة.
 املالحــظ أن جمــاالت اإلرشــاد النفــي تمتــزي بتعــدد املياديــن ومســتويات التدخــل، حيــث 
باإلمــاكن احلديــث عــن اإلرشــاد النفــي األرسي واإلرشــاد النفــي املهــي واإلرشــاد النفــي 

الرتبوي.
إذا اكنــت املدرســة يه الفضــاء الرتبــوي الــذي يقــي فيــه التالميــذ معظــم أوقاهتــم 
لتعــمل اخلــرات واملعلومــات واملهــارات القابلــة لالســتمثار والتوظيــف يف حياهتــم اليوميــة، 
ــذ  ــات التالمي ــل خصوصي ــة متجانســة، مكــا أهنــا تغف إال أهنــا تنظــر إلهيــم دامئــا، مكجموع
واختالفاهتــم الذهنيــة والنفســية واملعرفيــة واالجمتاعيــة. فتجــد املدرســة نفهســا غــري قــادرة 
ــة  ــان، جتــد صعوب ــب األحي ــذ وعــىل حــل مشــكالهتم.  ويف غال ــم ســلوكيات التالمي عــىل فه
يف إجيــاد حــل لــردود أفعاهلــم الناجتــة عــن منــومه اجلمســي والعقــيل والنفــي... ويه 
ســلوكيات تتخــذ أشــاكاًل خمتلفــة، وتمتظهــر داخــل الفصــل الــدرايس ويف الســاحة يف أثنــاء 
االســرتاحة، ممــا قــد يؤثــر ســلبًا عــىل حصهتــم النفســية وتوافقهــم االجمتــايع وحتصيلهــم 
الــدرايس. ويف هــذا الســياق، جــاءت رضورة االهمتــام باإلرشــاد النفــي املــدريس، باعتبــاره 
ــه  ــدد في ــاكر... يف عــر تتع ــح األف ــة وتصحي ــه واإلرشــاد واملرافق ــة يف التوجي وســيلة فعال

ــة. ــة واملدرســية والعائلي ــة والعالئقي املشــكالت النفســية واالجمتاعي
ومبــا أن التقديــر اإلجيــايب للــذات عنــد التمليــذ يشــل عامــاًل مهــاًم يف التحصيــل 
الــدرايس والتوافــق االجمتــايع والتــوازن النفــي، فــإن دور املرشــد النفــي الرتبــوي يعتــر 
حامســًا يف حتقيــق هــذا املســى وإعــادة الثقــة لخشصيــة التمليــذ خصوصــًا، تلــك املعرضــة 
لــل أشــاكل املخاطــر مــن عنــف واحنــراف وإدمــان عــىل املخــدرات... ومــن مَثَّ ميكــن حتديــد أمه 

أدوار املرشــد النفــي الرتبــوي يف العنــارص اآلتيــة:
مســاعدة التالميــذ عــىل التعامــل مــع مشــالكهم االجمتاعيــة والعاطفيــة والســلوكية  ¦

وتدبريهــا بشــل عقــالين.
 حتويــل أو توجيــه احلــاالت املســتعصية، الــيت تســتديع املتابعــة والعــالج النفــي،  ¦

إىل املؤسســات املتخصصــة.
 القيــام باألحبــاث والدراســات الــيت حتــدد بدقة، حاجيــات التالميذ النفســية واالجمتاعية  ¦

والسلوكية.
 مســاعدة التالميــذ عــىل حتقيــق أفضــل النتــاجئ املدرســية، وتدبــري ضغوطاهتــم  ¦

النفســية.
 تدعمي خشصية التمليذ وتقويهتا ومساعدته عىل الرفع من تقديره لذاته. ¦
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تطويــر قــدرات التمليــذ وكفاءاتــه، ومســاعدته عــىل اكتشــاف نقــاط قوتــه ومواهبــه  ¦
واســتمثارها عــىل أحســن وجــه.

العمــل مــع األرسة وتقــدمي االستشــارة الالزمــة يف كيفيــة التعامــل مــع أطفاهلــم،  ¦
ووضــع خطــة تعــاون مشــرتكة، لتحقيــق األهــداف املرجــوة.

التدريــس،  ¦ هيئــة  مــع  وتقومييــة  تكوينيــة  ســنوية  خطــة  وضــع  يف  املشــاركة   
والعمــل عــىل عقــد لقــاءات تشــاورية وتقــدمي حمــارضات قصــد التوعيــة والتعريــف 

واملراهــق. للطفــل  واالجمتاعيــة  النفســية  باخلصوصيــات 
 توفــري البيئــة املدرســية املناســبة وحتســني صورهتــا، والرفــع مــن جاذبيهتــا وتعزيــز  ¦

الروابــط بــني اكفــة مكونــات احمليــط املــدريس. )زغبــوش وعلــوي، 2011(.
  معومــًا، ميكــن االســتنتاج أن تقديــر الــذات يلعــب دورًا مهــاًم يف حتقيــق التــوازن 
النفــي للتمليــذ وقــد يؤثــر، إمــا ســلبًا أو إجيابــًا عــىل أدائــه املــدريس وتوافقــه االجمتــايع. 
ــه عالقــة بالمتثــالت واملواقــف واألفــاكر الصحيحــة أو اخلاطئــة الــيت حيملهــا  وهــذا األمــر ل
التالميــذ عــىل صــورة جســدمه اخلــاص وعــىل عالقاهتــم باآلخريــن. وأخــريًا، عــىل إجنازاهتــم 
ومهاراهتــم. ويف مجيــع األحــوال، تشــري أحــدث الدراســات واألحبــاث يف هــذا املجــال، أن 
الفروقــات الفرديــة ومهــارات التالميــذ وكفاءاهتــم املعرفيــة هلــا عالقــة كبــرية بدرجــة ثقهتــم 
ــك، لكــام  ــه مــن مهــام. وعــىل العكــس مــن ذل ــة مبــا يقومــون ب بذاهتــم وتصوراهتــم اإلجيابي
اخنفــض تقديــر الــذات، أحــس التمليــذ بالنقــص والضعــف، وهــذا مــا ســيفي بالــرورة، 
إىل تراجــع أدائــه املــدريس، ومــن مَثَّ إىل الفشــل الــدرايس. وأمــام هــذه العوائــق الذاتيــة، يــأيت 
ــذي يســتطيع، مــن خــالل اإلنصــات والتخشيــص  دور وأمهيــة اإلرشــاد النفــي املــدريس ال
التوجهييــة  احللــول  القــرتاح  الوســائل  أفضــل  عــن  البحــث  النفــي،  والــدمع  واملرافقــة 
واإلرشــادية وإعــادة الثقــة بالنفــس، ودفــع التمليــذ إىل الــويع بكفاءاتــه وقدراتــه اإلبداعيــة. 
هلــذا بــات مــن الــروري أن تقــوم وزارات الرتبيــة الوطنيــة يف وطننــا العــريب، مبنــح املرشــد 
النفــي الصفــة القانونيــة، ملامرســة معلــه وإجنــاز دوره، إذا أردنــا ألطفالنــا حتقيــق حصــة 

نفســية ســلمة ومتوازنــة.
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