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 تقديم عام

 

مشروع الدعم التقني الذي يقدمه االتحاد األوروبي للتربية غير  في إطاريندرج هذا العمل 

. وهو ينضوي تحديدا ضمن المهمة الثانية خيرة وتطوير برامجهاه األذالنظامية لالرتقاء به

المتعلقة بتطوير مناهج التربية غير النظامية المعدة لفائدة مختلف فئات األطفال واليافعين 

 غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة المستفيدين من التربية غير النظامية.   

طفال اعدة هؤالء األللتربية غير النظامية هو مس األساسيفمن المعروف أن الهدف 

هم في أسالك التعليم النظامي أو توجيههم إلى التكوين المهني أو إدماجواليافعين على 

اعتمدت مديرية التربية غير النظامية نظام قد و. تأهيلهم لالنخراط المباشر في الحياة العملية

داد إعو وتصور ،اشتغال خاص يقوم أساسا على الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني

وتكسبهم في للحاجيات التربوية األساسية للفئات المستهدفة  تستجيبمناهج متنوعة ومكيفة 

 .الكفايات األساس المساعدة على تحقيق هدف اإلدماج الوقت نفسه

إن الخصوصيات النفسية واالجتماعية لألطفال الملتحقين بأقسام التربية غير النظامية 

 على بناء مشروع شخصيمع كل طفل أو يافع مستفيد  تفرض على المتدخلين االشتغال

يضفي الداللة والمعنى على تواجده بمركز التعلم ويحفزه على مواصلة االستفادة من أنشطة 

على إعدادهم التركيز بمراكز التعلم  األطفال عند أول اتصال مع. وهذا البناء يستلزم التعلم

 الزوايا، نفسيا وبيداغوجيا واجتماعيا ومهنيا.التربوية المقررة من جميع برامج الالستقبال 

 مصوغات تربويةتعزيز مناهج التربية غير النظامية بطرح الحاجة إلى ت   وعلى هذا األساس

عبر تنمية  تكميلية تهيئ األطفال المستفيدين للتعلمات األساس وتؤهلهم لإلدماج االجتماعي

           واالنفتاح على العالم المهني.  المهارات الشخصية والتدريب على التفاعل االجتماعي
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 اإلطار العام لبناء المصوغات

 
 

 السياق العام 

 ما المقصود باإلدماج االجتماعي؟ 

 أهمية اإلدماج االجتماعي في برامج التربية غير النظامية 

 لماذا مصوغات خاصة باإلدماج االجتماعي؟ 

 مداخل اإلدماج االجتماعي وأبعاده األساسية 

 األهداف العامة للمصوغات والفئات المستهدفة 

 لمنهجية المعتمدة في بناء المصوغاتا 

 توجيهات عامة لمستعملي المصوغات 
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  السياق العام

 

تسعى التربية غير النظامية إلى توفير فرصة ثانية لتمدرس األطفال واليافعين الذين لم تتح 

 بها ثم غادروها قبل إكمال فترة التعليم اإلجباري.لهم إمكانية االلتحاق بالمدرسة أو التحقوا 

ومراعاة لخصوصيات هؤالء األطفال ووضعهم السوسيوثقافي تعتمد هذه التربية مقاربة 

خاصة تروم تزويد الفئات المستهدفة بالكفايات التربوية األساس، وذلك بالتركيز على 

على إدماج المستفيدين في  التعلمات األساسية التي توفر حدا أدنى من االكتساب يساعد

 التعليم النظامي أو في التكوين المهني أو التوجه مباشرة إلى الحياة العملية.

 

على  0998وتحقيقا لهذا المسعى، عملت مديرية التربية غير النظامية منذ إحداثها سنة 

أنشطة  وضع مناهج تربوية خاصة لفئات األطفال المستفيدين من الفرصة الثانية تم فيها بناء

تربوية مالئمة تستهدف إكساب تعلمات أساسية من خالل ثالثة أقطاب متكاملة تخص 

اللغات )العربية والفرنسية(، والرياضيات )الحساب والهندسة(، والتفتح )العلمي والجغرافي 

 وأنشطة المواطنة وتنشئة الفرد(.

 

ودورها الوظيفي في ولقد تبين عبر تتبع مسار تطبيق هذه المناهج، أنها على أهميتها 

استقطاب األطفال وخلق دافعيتهم للتعلم، ورسم حدود التدخل البيداغوجي المنظم من لدن 

المنشطين المكلفين بتأطير األطفال داخل مراكز التعلم المفتوحة، فهي ال تتجاوز "التعلمات 

يم المدرسية" التي ال تخرج على العموم عن نطاق القراءة والكتابة والحساب وبعض ق

 المواطنة.

 

ولئن كانت هذه "التعلمات المدرسية" في غاية األهمية بالنسبة لألطفال غير الممدرسين 

والمنقطعين عن الدراسة، فهي بالنظر إلى وضعيتهم الهشة وتجارب اإلحباط التي عاشوها 

وأساليب االستغالل التي تعرضوا لها، ال تكفي لوحدها، وذلك اعتبارا لحاجتهم الماسة إلى 

عمل أولي يستهدف تأهيلهم لإلدماج االجتماعي قبل الشروع في / أو بموازاة مع التعلم 

 المدرسي غير النظامي.   

 

في هذا السياق يندرج إعداد مصوغات لإلدماج االجتماعي لفائدة األطفال واليافعين 

ت التربوية المستفيدين من التربية غير النظامية، بغاية تمكينهم، موازاة مع إكسابهم الكفايا

األساس، من إدماج حقيقي يساعدهم على التواصل اإليجابي مع اآلخرين واالنخراط السلس 

 في نسيج الحياة المجتمعية.
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 ما المقصود باإلدماج االجتماعي؟

 

بعيدا عن الجدل الذي يثيره البعض بين اإلدماج والدمج واالندماج كمفاهيم تؤخذ أحيانا على 

ني نفس الشيء، وأحيانا أخرى على أساس وجود تمايز محدد بينها أساس أنها مترادفات تع

وأن أحدها يمهد لآلخر ويؤسس له، بعيدا عن ذلك يعني اإلدماج االجتماعي المستهدف في 

هذا المشروع تأهيل األطفال المستفيدين من برامج التربية غير النظامية وتزويدهم 

 ولوجا سلسا وناجحا للحياة العملية.         بالمهارات الذاتية واالجتماعية التي تيسر لهم

 

الطفل أو  تأهيل بموجبها يتم التي العمليةتلك  هو االجتماعي دماجوبهذا المعنى يعتبر اإل

 الوسط مع صحية بعالقات تتميز وضعية نحوونقله  والتهميش العزلة من يعاني اليافع الذي

 .فيه يعيش الذي االجتماعي والمحيط

 عبر مسلكين أساسيين هما: وهذا النقل يتم

   

 اتجاهاته وتحسين مؤهالته وتعزيز الطفل / الشاب قدرات تنمية 

 طاقاته توظيف على تساعده التي البيئة وتطوير الفرص توفير 
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 أهمية اإلدماج االجتماعي في برامج التربية غير النظامية؟

 

المستفيدين من التربية غير  كثيرة هي االعتبارات التي يمكن اعتمادها لتأكيد حاجة األطفال

النظامية إلى اإلدماج االجتماعي. فالظروف الصعبة التي يتواجد فيها هؤالء األطفال والتي 

تجعلهم يتعرضون لشتى أشكال االستغالل، تنشئ لديهم إحساسا بالتهميش ينعكس سلبا على 

 اتجاهاتهم نحو ذواتهم ونحو المجتمع.

 

ؤولين عن التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية وهذه الوضعية هي التي حذت بالمس

إلى إيالء البعد االجتماعي في بناء المناهج التربوية المعدة لفائدة األطفال المستفيدين أهمية 

خاصة. وقد أخذت هذه األهمية صيغا مختلفة بحسب طبيعة فئة األطفال المعنيين بالمنهاج 

 التربوي، منها أساسا: 

 

األنشطة التربوية المقترحة في الكتب الدراسية بمفاهيم وقضايا تضمين بعض  -

 مرتبطة بالتنشئة االجتماعية والمواطنة.

 

التركيز على بعض مفاهيم وقيم التربية على حقوق الطفل عبر إعداد دليل منهجي  -

يساعد العاملين بأقسام التربية غير النظامية على تخطيط وتدبير أنشطة عملية، 

تنمية وعي األطفال واليافعين بحقوقهم األساسية من جهة، وترسخ من تساهم في 

جهة أخرى مبادئ العمل وفق ثنائية الحق والمسؤولية، والتشبع بقيم المشاركة 

 اإليجابية والمواطنة النشيطة.

 

تخصيص منهاج من المناهج التربوية المعتمدة لإلدماج االجتماعي، يستفيد منه  -

ضعية صعبة، كأطفال الشوارع واألطفال نزالء مراكز األطفال الموجودون في و

حماية الطفولة واألطفال المشغلون... وذلك من خالل ربط التعلمات األساس 

المستهدفة في المنهاج بقضايا تنمية الذات وتصحيح العالقة المتوترة مع اآلخر 

 وتطوير مهارات االندماج السريع في المجتمع.

 

وقيادة مشروع شخصي لكل طفل مستفيد من برامج التربية إعداد دليل عملي لبلورة  -

غير النظامية، ينمي لديه من المواقف، ويوفر لديه من المعلومات واإلجراءات ما 

يجعله قادرا على بلورة اختيار في حياته يضفي الداللة والمعنى على تواجده في 

ص الدراسية مركز التعلم غير النظامي من جهة، ويؤكد جدوى استفادته من الحص

 المبرمجة من جهة ثانية.
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 لماذا مصوغات خاصة باإلدماج االجتماعي في برامج التربية غير النظامية؟

 

باإلضافة إلى مبرر حاجة فئات األطفال المستفيدين من برامج التربية غير النظامية إلى 

تنمي لديهم أنشطة مركزة، تنجز إلى جانب األنشطة التربوية المدرسية، أو ربما قبلها، ل

مهارات ذاتية واجتماعية يستلزمها تدبير مشروعهم الشخصي، فإن تتبع اشتغال الفاعلين 

المتدخلين في هذا المجال يكشف بدوره عن وضعية تدعو هي األخرى إلى حاجة هؤالء 

المتدخلين إلى نوع من الدعم والمساندة على مستوى طرق وتقنيات التعامل مع األطفال 

 عيا.إلدماجهم اجتما

فقد كشفت نتائج بعض اللقاءات المنظمة مع عينة من الجمعيات المتدخلة في مجال اإلدماج 

االجتماعي ألطفال التربية غير النظامية عن أن العمل بهذا الخصوص عمل غير سهل 

 ويمكن تلخيصه بالتالي:      
 

 على مستوى الوضعية الحالية

ن في تدخالتهم في مجال اإلدماج االجتماعي جل المتدخلين المستجوبين أكدوا أنهم يعتمدو

 مجموعة من اإلجراءات والتدابير المهمة على رأسها:

 اعتماد اإلنصات والمصاحبة -

 إنجاز أنشطة إبراز المواهب الذاتية وتنمية الثقة بالذات  -

 تمتين العالقات الوجدانية مع األطفال  -

 القيام بأنشطة رياضية -

 تنظيم خرجات دراسية وترفيهية -

 تنظيم ورشات الممارسات الحياتية  -
 

 على مستوى الحاجيات واالقتراحات

بالرغم من أن الجمعيات المتدخلة في مجال اإلدماج االجتماعي تعتمد إجراءات وتدابير ذات 

صلة كبيرة بمشروع التأهيل لإلدماج االجتماعي، إال أنها تشكو من خصاص كبير في 

لعمل. وهكذا يمكن تلخيص أهم االقتراحات الخبرة المختصة إلى جانب بعض وسائل ا

 المقدمة في هذا الشأن في العناصر التالية:  

 تكوين معمق في تقنيات اإلنصات والمصاحبة  -

 توفير موارد بشرية مختصة  -

 إعداد حقيبة تربوية للمتدخلين  -

 اعتماد فكرة مدرسة / ورشة )السيرك، الفروسية، الخزف، الحدادة، النجارة...( -

 إحداث مراكز مختصة  -

 دعم التواصل األسري -

 ينتشجيع التنسيق بين جميع األطراف المتدخل -
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 مداخل اإلدماج االجتماعي وأبعاده األساسية

 

بالنظر إلى وضعية أطفال التربية غير النظامية عند االستقبال، واعتبارا للطبيعة المركبة 

مداخل متكاملة تيسر  يعتمد أربعةالمشروع الحالي لكل عمل يروم اإلدماج االجتماعي، فإن 

 :االجتماعي اإلدماج مجتمعة هدف

 

 مدخل التأهيل النفسي  

تدريب األطفال على تحسين مفهوم الذات من خالل المصالحة مع  هذا المدخل يستهدف

رسبة عبر التاريخ الشخصي لكل طفل، إلى جانب الذات وتصحيح التمثالت السلبية المت

ت الذاتية التي تشعر بالكفاءة والقدرة على اإلنجاز، وبالتالي العمل على تنمية المهارا

  الشعور بالرضى عن الذات وتقبلها بشكل إيجابي. 

 

 مدخل التأهيل التربوي  

هذا المدخل تزويد الطفل بأدوات االشتغال الذهني وذلك من خالل توظيف  يستهدفو

والتعامل الموضوعي مع الوقائع  المنطقي تعلم منهجة التفكيرالعمليات العقلية األساسية، و

 واألحداث فهما وتحليال وتركيبا وتقييما...

 

 مدخل التأهيل االجتماعي  

تعلم التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين واكتساب قواعد هذا المدخل يستهدف و

 العيش المشترك واالنخراط في منظومة القيم االجتماعية واألخالقية السائدة.

 

 المهني مدخل التأهيل  

نفتاح الاالتدريب على اكتشاف الميول واالتجاهات الذاتية المهنية وويستهدف هذا المدخل 

  العالم المهني وتعلم قواعد إعداد مشروع مهني مالئم للميول واالتجاهات المتبلورة.    على
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 األهداف، الفئة المستهدفة
 

 أهداف المصوغات:

 

 تحقيق األهداف التالية:تتوخى المصوغات 

 

 أهداف عامة: 
 

توفير أداة منهجية للمتدخلين للتأهيل النفسي لفائدة األطفال  - 
 المستفيدين من التربية غير النظامية. 

   

أطفال التربية غير النظامية من الناحية  المساهمة في تأهيل -
االستفادة من في  همقبل شروعوالبيداغوجية واالجتماعية النفسية 

 نشطة التربوية المقررة في إطار المناهج الدراسية. األ
 

 

 أهداف خاصة:
 

  

 تمكين األطفال المستفيدين من:
 

 تعزيز تقدير الذات والثقة بالنفس -
  

 المصالحة مع الذات ومع اآلخرين -
 

تنمية بعض المهارات الذاتية المساعدة على التوظيف اإليجابي  -
 لإلمكانات والقدرات المتوفرة  

 
 

 الفئة المستهدفة:

 

بالرغم من أن األطفال المستفيدين من برامج التربية غير النظامية يختلفون فيما بينهم من 

حيث الخصوصيات والتجارب المعيشة واالنتظارات، مما يجعلهم فئات متنوعة تقتضي كل 

فئة تدخال مالئما وبرامج دراسية مكيفة، إال أنهم يشتركون جميعا في كونهم يعيشون 

بالهشاشة تعرضهم لشتى أشكال اإلقصاء واالستغالل وتراكم وضعية متشابهة تتصف 

التجارب المحبطة، األمر الذي يؤثر سلبا في عالقتهم مع ذواتهم ومع اآلخرين. ومن شأن 

هذا التأثير أن يعرقل كل محاولة لتجاوز الوضعية الهشة، واالنخراط التلقائي في كل 

 مشروع سوسيوتربوي يتوخى التأهيل والتصحيح.   

تستهدف جميع األطفال تأسيسا على ما سبق، فإن مصوغات اإلدماج االجتماعي و

  المستفيدين من برامج التربية غير النظامية.
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 هجية المعتمدة في بناء المصوغاتالمن
 

 تعتمد المنهجية المتبناة في تصور وبناء المصوغات المكونات األساسية التالية:

 

 عناصر توضيحية  المكونات المنهجية
  

  تقديم مفاهيم
ومعطيات نظرية 

ومنهجية مرتبطة 
 بها

 

 يتعلق األمر في هذا المكون أساسا:  
المعتمد في التناول من حيث  المركزيبتقديم المفهوم  -

يكتسيها في عالقته التعريف واألبعاد واألهمية التي 
 بأهداف المصوغات.

بتأطير المفهوم ببعض اإلضاءات النظرية والمنهجية  -
على الفهم السليم واإلحاطة ببعض العناصر  المساعدة

المساعدة على تكوين صورة دقيقة عن الموضوع 
المدروس إلى جانب وضع إجراءات تدخلية هادفة لفائدة 

 الفئات المستفيدة.
   
  حصر مجال التدخل

 المتعلق بكل مفهوم
 

 يتجه هذا الحصر مباشرة إلى:  
 ضبط المجاالت التي يمكن االنطالق منها في االشتغال  -
تحديد العمليات التي يمكن إنجازها من أجل االشتغال على  -

 المفهوم المستهدف
فمفهوم الذات مثال، وبعد اإلحاطة بمكوناته وأبعاده وأهميته 
في التوافق النفسي واالجتماعي، يتطلب تحسينه أو تغييره 
االعتماد على إجراءات عملية خاصة يرتبط بعضها بعملية 
اإلنصات، وبعضها اآلخر بعملية المصالحة مع الذات ومع 

 الذاتية.   اآلخر، وبعضها الثالث بإجراءات تنمية المهارات
   
  عرض نماذج

بطاقات عملية 
 لالشتغال

 

ينصب هذا العرض على تقديم نماذج من بطاقات عملية  
تساعد المتدخل )مستعمل المصوغات( على العمل مع األطفال 
المستفيدين، أو توحي له بأفكار جديدة لبلورة بطاقات أخرى 

 أكثر مالءمة واستهدافا.
 وهذه البطاقات نوعان:

بطاقات عملية مصممة لفائدة المتدخل على شكل توجيهات  -
 منهجية ينبغي اعتمادها لضبط العمل وتحسين جودته. 

بطاقات عملية لالشتغال بها مع األطفال بشكل فردي أو  -
 جماعي أو بواسطة مجموعات عمل.
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 يهات عامة حول استعمال المصوغاتتوج
 

مجال التأهيل النفسي ألطفال التربية  صممت المصوغات في األصل إلمداد المتدخلين في

 غير النظامية بأداة منهجية وعملية تيسر العمل مع هؤالء األطفال.

 وبغاية استثمار أمثل للمصوغات، يرجى العمل بالتوجيهات العامة التالية:

 

  قبل الشروع في
 العمل بالمصوغة:

 

قبل الشروع في العمل، هناك مجموعة من الضوابط ينبغي أن  
ينتبه إليها المتدخل وأن يسائل نفسه حول مدى جاهزيته للعمل 

 في هذا المجال، منها اساسا:
أن يتأكد من استعداده للعمل مع األطفال في مجال التأهيل  -

النفسي ومن رغبته في رفع بعض التحديات التي تعترض 
 االشتغال مع أي فرد يعيش في وضعية صعبة.

ي فرد، للتعديل والتغيير في أن يكون مقتنعا بقابلية الفرد، أ -
 االتجاه اإليجابي إذا ما توفرت الشروط الدنيا لذلك.

أن يعتبر التدخل من أجل التأهيل النفسي لألطفال مشروعا  -
منظما ينجز على فترات متدرجة وبأدوات منهجية وعملية 

 هادفة.  
 

   
  عند االشتغال

 بالمصوغة:
 

المفاهيم المقترحة في الدليل ال تغطي كل المفاهيم التي  - 
يستلزمها العمل في مجال التأهيل النفسي لألشخاص 
الموجودين في وضعية صعبة، لذلك يمكن االنفتاح على 

 مفاهيم أخرى ذات صلة بالمجال.  
العمل على استيعاب المفاهيم األساس الواردة في المصوغة  -

ية، مع البحث في مراجع بإضاءاتها النظرية والمنهج
متخصصة عن معاني تكميلية توسع آفاق المتدخل وتعزز 
اآلليات المنهجية التي سيكتسبها من خالل تطبيق األنشطة 

 العملية مع األطفال.
البطاقات المقدمة في الجزء األخير من المصوغة ال تغطي  -

كل العمليات المفروض القيام بها لفائدة األطفال، وهذا يقتضي 
المتدخل )منشط)ة( األطفال( التفكير في صياغة أنشطة من 

أخرى مكيفة حسب طبيعة الحاالت التي استكشفها من خالل 
 اتصاالته األولية مع كل طفل.

النماذج المقدمة معروضة كأمثلة ال غير، بحيث يمكن تطبيقها  -
 جزئيا أو كليا أو استبدالها بالكامل باقتراحات أخرى.   
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 المصوغاتهيكلة 
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 النفسي )الشخصي( التأهيل األولى: مصوغةالهيكلة 

 

 مدخل 

  األهداف األساسية للمصوغة

 توجيهات عامة حول استعمال المصوغة

 

  لألطفال في وضعية صعبة  القسم األول: التأهيل النفسي

 لماذا التأهيل النفسي؟

 ما المقصود بالتأهيل النفسي؟

 مقومات التأهيل النفسي

 مفهوم الذات

 تقدير الذات

 الثقة بالنفس

 

 عمليات للتدخل من أجل التأهيل النفسي )الشخصي(القسم الثاني: 
 تقديم

 اإلنصات

 المصالحة 

 تنمية المهارات الذاتية

 

 القسم الثالث: نماذج بطاقات تقنية

 بطاقات اإلنصات

 بطاقات المصالحة

 بطاقات تنمية المهارات الذاتية

  معجم

 مراجع

 مالحق 
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 )التعليمي( التربويالتأهيل  الثانية: مصوغةالهيكلة 

 

 مدخل 

  األهداف األساسية للمصوغة

 توجيهات عامة حول استعمال المصوغة

 

 القسم األول: التأهيل التربوي )التعليمي(

 أهمية البعد التربوي ومقوماته األساسية

 اكتساب المعارف

 اكتساب المعارف المرتبطة باألداء

 اكتساب المعارف المرتبطة بالعيش

 

 القسم الثاني: عمليات للتدخل من أجل التأهيل التربوي

 تقديم

 التنشيط التربوي المنتج

 التدريب على تعلم التعلم 

 إكساب الوعي )الضبط( اإلنجازي )تعلم التخطيط، تعلم التحليل، تعلم االستخالص...(

 

 القسم الثالث: نماذج بطاقات تقنية

 التنشيط التربوي المنتجبطاقات 

 بطاقات التدريب على تعلم التعلم

 بطاقات تعلم التخطيط والتنظيم واالستخالص

  معجم

 مراجع

 مالحق 
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 )التفاعلي( االجتماعيالتأهيل  الثالثة: مصوغةالهيكلة 

 

 مدخل 

  األهداف األساسية للمصوغة

 توجيهات عامة حول استعمال المصوغة

 

 (التفاعلي) االجتماعيالقسم األول: التأهيل 

 أهمية البعد االجتماعي/التفاعلي ومقوماته األساسية

 العالقة مع اآلخر

 التفاعل مع المحيط

 االنخراط في منظومة القيم

 

 االجتماعيالقسم الثاني: عمليات للتدخل من أجل التأهيل 
 تقديم

 تعلم قواعد الحوار والمناقشة

  التدريب على العمل الجماعي

 المواطنة والتربية على  القيمأنشطة 

 

 القسم الثالث: نماذج بطاقات تقنية

 بطاقات تعلم قواعد الحوار والمناقشة

 بطاقات التدريب على العمل الجماعي

 بطاقات أنشطة المواطنة والتربية على  القيم

  معجم

 مراجع

 مالحق 
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  المهنيالتأهيل  الرابعة: مصوغةالهيكلة 

 

 مدخل 

  األساسية للمصوغةاألهداف 

 توجيهات عامة حول استعمال المصوغة

 

  المهنيالقسم األول: التأهيل 

 أهمية البعد المهني في اإلدماج االجتماعي

 معرفة الذات واكتشاف عالم المهن

 مونوغرافيا المهن المحلية 

 تنمية المشروع الشخصي لإلدماج

 

 المهنيالقسم الثاني: عمليات للتدخل من أجل التأهيل 
 تقديم

 استكشاف العالم المهني

 تحديد االختيارات

 التخطيط لمشروع مسار مهني وإجراءات التنفيذ

 

 القسم الثالث: نماذج بطاقات تقنية

 استكشاف العالم المهنيبطاقات 

 تحديد االختياراتبطاقات التدريب على 

 بناء مشروع مسار مهني )تخطيط وتدبير(بطاقات أنشطة 

  معجم

 مراجع

 مالحق 
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 المصوغة األولى

 التأهيل النفسي )الشخصي( 

 ألطفال التربية غير النظامية 
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 القسم األول

 المكونات األساسية للمصوغة 

 
 

 مفهوم الذات 
 

 تقدير الذات 
 

 الثقة بالنفس 
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 : تقديم 
 

 ألطفال التربية غير النظامية؟ )الشخصي( لماذا التأهيل النفسي
 

عدة اعتبارات تستلزم اعتماد البعد النفسي في تأهيل األفراد كمدخل أساسي ال يمكن 

 في أي برنامج عمل يستهدف اإلدماج االجتماعي العاماالستغناء عنه 

 

  : أوال 
  

كل ما يمكن القيام به من خدمات تربوية 
واجتماعية لفائدة األطفال الموجودين في 

وضعية صعبة تكون نتائجه منعدمة أو ضعيفة 
إذا نحن لم نهتم منذ البداية، وقبل تطبيق أي 

 برنامج تربوي، بالحياة النفسية لهؤالء األطفال.  
 

  
مجموع المقومات تعني الحياة النفسية 

دراكية( والوجدانية التي المعرفية )اإل
 توجه الشخصية، وخاصة:

 مفهوم الذات -
 تقدير الذات -

    الثقة بالنفس -

 

 

 

  : ثانيا 
  

 االنتباه للحياة النفسية واالشتغال عليها
يمهد  يعد بؤرة التدخل الفعال الذي
مع  الطريق الشتغاالت أخرى

وتستهدف  تحيط بذواتهم األطفال
 .همإعدادهم وتكوين

 
 

 

 

 

 

  : ثالثا 
  

االشتغال على الجوانب النفسية يساعد على 
خلق أرضية تمكن األطفال المستهدفين من تقبل 

التدخل لفائدتهم واالنخراط التدريجي في 
  .مشروع التكوين والتأهيل

  
قادرا على  يكونمؤهل نفسيا الطفل ال

أن يثق في نفسه وفي اآلخرين 
المحيطين به، ومن ثم يستطيع 
العمل  الخروج من قوقعته والميل إلى

 .والمشاركة اإليجابية التكاملي

   
 

 المدخل النفسي

 المدخل التربوي

 المدخل االجتماعي
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 ؟)الشخصي(التأهيل النفسي ب المقصودما 
 

 

 التأهيل تعريف 

يعاني من )الذي  الفرد إيصال إلى تهدف التي والمستمرة المنظمة العملية تلك هو

 الطبية النواحي من ممكنة درجة ( إلىوضعية خاصةفي أو يعيش  احتياجات ما

تمكنه من االندماج اإليجابي في  التي واالقتصادية والتربوية والنفسية واالجتماعية

 .الحياة

 

  النفسي التأهيلتعريف 

 التي النفسية الخدمات تقديم إلى ترمي والتي الشاملة التأهيل عملية من الجانب ذلك هو

ليتواصل  أخرى، جهة من به المحيط العالم ومع جهة من نفسه مع الشخص بتكيف تهتم

 النفسي التأهيل يهدف كما التي تمكنه من النجاح، القرارات بشكل سليم وفعال، ويتخذ

 شخصيته في والتكامل النمو درجات من ممكنة درجة ألقصى بالفرد الوصول إلى

 .والرضى عنها وتقبلها ذاته وتحقيق

 

 التأهيل النفسي لألطفال في وضعية صعبة 

جعل هؤالء األطفال قادرين  يعني التأهيل النفسي لألطفال الموجودين في وضعية صعبة

على تغيير الصورة السلبية عن ذواتهم وعن المجتمع عبر عملية تصحيح ترمي إلى بناء 

أفكار واتجاهات إيجابية عن إمكانياتهم وقدراتهم، بما يجعلهم على أتم االستعداد 

  لالنخراط في برامج تعليمية وتوجيهية للتأهيل العام. 

 

 ذا المجال أيضايعني التأهيل النفسي في ه : 
 

 

 مساعدة على:ال
  
 إيجابي عن الذات تكوين مفهوم -

  

 الذاتتقدير  -
 

  النفسالثقة ب -
 

  

 باعتماد: 
 

 تقنيات اإلنصات الفعال -
 

 أساليب المصالحة مع الذات واآلخر -
 

 تداريب تنمية المهارات الذاتية   -
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 )الشخصي( للتأهيل النفسي األساسية المقومات
 

 

المستفيدين من في التأهيل النفسي لألطفال  اأساسية يمكن االشتغال عليهثالثة مقومات 

 لتمكين هؤالء من التهيؤ لالستفادة من برامج تأهيل أخرى:  التربية غير النظامية

 

 تحديدات عامة  ات األساسيةالمقوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يعتبر مفهوم الذات أحد األبعاد المكونة للشخصية 
اإلنسانية. وهو مفهوم افتراضي يتضمن اآلراء 

والمشاعر واألفكار واالتجاهات التي يكونها الفرد عن 
نفسه، إنه المنظار الذي يرى من خالله الفرد نفسه 

 والكيفية التي يدركها بها.
وإلى جانب ذلك يعبر مفهوم الذات عن خصائص جسمية 

وعقلية ووجدانية واجتماعية يتواصل من خاللها 
 شخص مع نفسه ومع محيطه. لا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ماإ ،لذاتة الشخص تقييم عامة ةبصور الذات تقدير يعني

 وأ )نظرة إيجابية منصفة ومتفائلة للذات( يجابيةإ بطريقة
)نظرة حاطة من قيمة الذات يعززها  سلبية طريقهب

 يمانإ لىإ يشير نهإ. (التقدير واالعتبارالقصور في 
  .قدراتهبو بنفسه المرء

 بكفاءة المرء شعور يعكس الذات تقدير وباختصار إن
وبقدرته على التعامل مع مختلف األمور  وبقيمته ذاته

 .المحيطة به
 

 
 
 
 
 
 
 
 

هي سمة شخصية يشعر معها الفرد بالكفاءة والقدرة على 
و ت أمتوقعة كان مواجهة العقبات والظروف المختلفة

، مستخدما ما تتيحه له إمكاناته وقدراته لتحقيق طارئة
 .أهدافه المنشودة

إنها مزاج إيجابي من الفكر والشعور والسلوك الذي 
يعمل على تشجيع النمو النفسي في االتجاه السوي، 
والوصول بالفرد إلى المستوى المطلوب من الصحة 

 النفسية والتوافق النفسي واالجتماعي.
 

  

مفهوم 

 الذات 

 تقدير

 الذات 

الثقة 

  بالنفس
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  ومحدداته : مكوناته الذاتمفهوم . 0
 

 مفهوم الذات  مكونات .0.0
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 مفهوم الذات . محددات 0.3
بشقيه النفسي  يعتبر مفهوم الذات من المفاهيم األساسية في دراسة الشخصية والتوافق

والتصورات  . وهو عبارة عن تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعوريةواالجتماعي

والتقييمات الخاصة بالذات. فهو ذلك الكل التصوري المنظم والمتناسب المكون من إدراكات 

الفرد لخصائص ذاته وعالقته مع اآلخرين والمظاهر المختلفة للحياة مع القيم المرتبطة بهذه 

 اإلدراكات.

كبا يرتبط كما أن مفهوم الذات كموضوع مركزي في بنية الفرد اإلدراكية يعد نسقا مر

 ال كما يراها اآلخرون. ،بإدراك الفرد لذاته كما يراها هو

 
 محددات مفهوم 

 الذات : 
 

  
لبيئة ال سيما ينمو مفهوم الذات نتيجة التفاعل المستمر مع ا

وتدرك الذات من خالل عالقة الفرد  البيئة االجتماعية،
الديناميكية بالعالم الخارجي. فإدراك الفرد بما يتوقعه اآلخرون 

 منه أمر هام في تحديد مفهومه عن ذاته.
 

. المحددات األسرية 0

 واالجتماعية
 

إذا كان مفهوم اإلنسان عن ذاته مستمدا من سلوك األشخاص  
يبدي الوالدان تقبال  أن الهامين في حياته، فال بديل أفضل من

ملون ال الذين يشعرون بالحب والتقبل يحثابتا وواضحا. فاألطف
شعورا إيجابيا نحو الذات، ويستمر شعورهم بالجدارة حتى ولو 
تعرضوا لضغوط خارج البيت. أما األطفال الذين ال يشعرون 
بتقبل أبويهم لهم فيكونون أكثر عرضة للتأثر بوسائل اآلخرين 

 و التي تثير القلق.السلبية أ
وللعالقة مع اإلخوة أثرها البالغ في تكوين مفهوم الذات عند 
الطفل والمراهق، فقد يتعلم من خالل تفاعله مع أخوته أنماطا 
مختلفة من السلوك كالمساعدة والتعاون والعدوان والصراع 

 والغيرة...
وتظهر تأثيرات المحددات األسرية أكثر وضوحا في مرحلة 
االنتقال من الطفولة المتأخرة إلى المراهقة المبكرة، إذ غالبا ما 

في هذه المرحلة إلى تأكيد ذاته بطرق مختلفة. وكلما  اليافعيعمد 
 واإلرشاد النفسي كان الوالدان على إلمام بالثقافة النفسية

ك على تدبير هذا االنتقال بشكل كلما ساعدهما ذل السليمين،
سلس، حيث يكونان أكثر قدرة على فهم تصرفات الطفل 
والتعامل معها على أنها امتداد لحاجته إلى الحب والقبول 

  .  التي يبحث عنها والحصول على المكانة
 

. المحددات 3

 المدرسية :  

 هناك تمييز أثبتته الدراسات النفسية بين مفهوم الذات بمعناه 
العام ومفهوم الذات المدرسي. وهذا األخير يتصف بالشعور 
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النفسي فيما يتعلق بمتطلبات العمل المدرسي والقدرة على  
 إنجاز الواجبات المدرسية.

وهناك عوامل محددة تلعب تأثيرا كبيرا في تشكيل مفهوم الذات 
 المدرسي وترسيخه، أهمها:

 
  :المدرسون 

إن طبيعة العالقة المنسوجة بين المدرس والمتعلم وأسلوب 
المعاملة المتبع داخل القسم أثناء التدريس والتواصل وما 

وانتقاص، يلعب دورا ينطوي عليه من مدح وتقدير أو ذم 
حاسما في تشكيل مفهوم الذات لدى المتعلم. كما أن لتوقعات 

الذات. المدرس من المتعلم األثر الواضح في بناء صورة 
وقد تبين أن هناك عالقة دالة بين مفهوم الذات والتقييمات 

من لدن المدرسين. إذ غالبا ما ينقل المدرسون  المحددة
انطباعاتهم إلى المتعلمين من خالل الدرجات التحصيلية. 
فالمتعلم الذي ينال درجات متدنية ال يحسن الظن بقدراته. 

ط ضعيفة في كما أن حصول المتعلم بشكل متتال على نق
أنه عاجز على في نفسه  مادة معينة يمكن أن يعمق الشعور

 عن فهم هذه المادة.

  
 :األقران 

يحتاج الطفل بشكل عام، والمراهق بشكل خاص، إلى إيجاد 
صداقات تشعره بأهميته وتساعده على اكتشاف ذاته من 

 . متميزة خالل اكتساب أدوار جديدة وتجريب مغامرات
قران يمنح كال من اليافع والشاب الفرص إن التفاعل مع األ

المناسبة للهروب من مطالب الكبار وإلزاماتهم وضغوطهم 
 المقننة للسلوك والتصرف اليومي. 

     
مرتبطة محددات . 2

 :   بالبيئة المحيطة
 

حددات األسرية في تشكيل مفهوم الذات لدى مثلما تؤثر الم 
المعاملة المتبعة من لدن الطفل عبر أنماط الرعاية وأساليب 

الوالدين في تربية أبنائهم، تلعب العوامل البيئية المحيطة دورها 
الكبير في بلورة مفهوم الذات وتوجيهه وتطويره. فالنماذج 
التفاعلية التي يقيمها الطفل خارج البيت مع الجيران وأفراد 

و عابرة تترك أ العائلة الكبرى وكل من يصادفهم بصفة منتظمة
اتها في تكوين مفهوم الذات، فتثبت ما كان الطفل قد شرع بصم

 في بنائه وتعززه، أو تدفع نحو تغييره بشكل تدريجي. 
مفهوم المواصفات 

 يجابي للذات اإل
 سرعة االندماج واالنتماء - 

 الشعور بالقيمة الذاتية  -
 الرضى عن النفس -
 السيطرة على النفس والتحكم في السلوك -
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 التحديالقدرة على مواجهة  -
 االتصاف بالواقعية -
 الميل إلى التكامل االجتماعي -
 اتخاذ المبادرة  -
 النظرة اإليجابية للحياة -

 
مفهوم المواصفات 

 سلبي للذات  ال
 الشعور بالنقص تجاه النفس - 

 الشعور بالغضب والميل إلى الثأر -
احتقار الذات )أو عدم معرفة اإلجابة عند حصول  -

 اإلطراء والثناء(
الدائم بالذنب )حتى في حالة عدم وجود عالقة الشعور  -

 (بالخطأ
 االعتذار المستمر عن كل شيء -
 عدم الشعور بالكفاءة -
 االعتقاد بعدم استحقاق مكانة مرموقة -
 االنسحابية وتحاشي أي تواجد في بيئة تفاعلية -
 النظرة السلبية )التشاؤمية( للحياة -
 
إلى تنمية مظاهر سلوكية يتشبع بها الفرد،  مع مرور الوقت يؤدي المفهوم السلبي للذات

عاجزا عن التوافق النفسي واالجتماعي والمهني، وذلك نتيجة سيادة صير تبعا لذلك يو

 :أعراض مرضية تسيطر عليه وتوجهه باستمرار، أبرزها

 القلق والتوتر 

 الشعور بالوحدة 

  االحتمال المتزايد لالكتئاب 

  تدهور السلوك العالئقي مع مختلف النماذج البشرية المتفاعل معها 

 تدني الرغبة في التعلم األكاديمي 

   تعلم عادات سيئة كالتدخين واإلدمان على المخدرات 
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 تقدير الذات . 3
 

  ومصادر معرفة الذات الذات تقدير مفهوم .3.0
 

ها يحمله الفرد عن ذاته خالل تقييمه لتقدير الذات عبارة عن مفهوم يختزل الحكم الذي 

و ال شعوري. وهذا التقدير، إيجابيا كان أو سلبيا، صحيحا أو خاطئا، واقعيا بشكل شعوري أ

 أو مبالغا فيه، يستمد أسسه من:

 

 

 

 

 

 

تتفاعل هذه العناصر األربعة فيما بينها بشكل قوي لتعطي في النهاية موقفا من الذات يقود 

واختزانه ليصبح بذلك موجها يحدد رأيه عن نفسه. ويكون هذا الرأي إيجابيا الفرد إلى تمثله 

 حينما يبدأ الفرد في الشعور، وهو بصدد معرفة لذاته، بالثقة واالنتماء والكفاءة.  

 

 

بالثقة اإلحساس  معرفة الذات  

 الشعور باالنتماء الشعور بالكفاءة
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 الذات  كونات تقديرم .3.3
 

 لتقدير الذات مكونان رئيسيان:

 

 
 
 
 
 

 

مستوى القدرة على اإلنجاز  الكفاءة الذاتية تعني
 والتعاطي مع الحياة لدى الفرد كما يتصوره أو يعتقده. 

تمتع الشخص بالثقة ب في الحالة اإليجابية تتصف وهي
بالنفس وإيمانه بأنه قادر على التوافق والتعامل مع 

 تحديات الحياة.
أما في الحالة السلبية فتتصف باإلحساس بالعجز والنقص 

جانب التهرب من كل وضعية تتطلب في الطموح إلى 
 التفكير واإلنجاز.

 

  
 
 
 
 
 

 

الدرجة أو المستوى الذي يضع فيه  قيمة الذات تعني
مهاراته  الفرد نفسه استنادا إلى األحكام التي يحملها عن

 وقدراته.
قبول الشخص لنفسه من وتتميز القيمة اإليجابية للذات ب

الشعور بأنه على قدر من غير شروط أو قيود، مع 
 األهمية.

أما القيمة السلبية فيطغى عليها الشعور بالنقص إلى حد 
 االستصغار واالحتقار لدى البعض.

 

 

 

 

  . العوامل المؤثرة في تقدير الذات3.2
 

 :يمكن سرد أهمها كالتالي خارجيةو داخلية عوامل بفعل الفرد لدى الذات تقدير يتشكل 

 

 خصوصاحول ذاته  الفرد رسمهاي التىة صورال وأ الذاتية األفكار  األفكار الذاتية

 هى فهذه األفكار. هي التي تحدد تقدير الذات ،البلوغ مرحلة ثناءأ

 تشكل هيلذلك فو .حقيقية بأنها سلموي قبلهايستبطنها الفرد وي فكارأ

 .الذاتية صورة ساسأ

 

الكفاءة 

 الذاتية

قيمة 

 الذات
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التطلعات 

 الشخصية

 ماف .الذات بتقدير الشعور على بالفعل تؤثر الشخصيةالتطلعات  

 .خرآل فشل مصدر يكون نأ يمكن ،معين لشخص نجاحا يمثل

 فاق وأ نجازهإ لبى ذاإ يرتفع المرء لدى الذات تقدير ومستوى

 .السلوك جوانب من معين جانب فى الشخصية التطلعات

 

 تحديد فى مهم عنصر المرء مظهر نأ لىإ بحاثبعض األ شارتأ  المظهر العام

 نأ مفادها حقيقة الى ساساأ يرجع وهذا .الذات تقدير مستوى

. المظهر العام على مبنية تكون ما غالبا خريناآل راءوآ تقييمات

 مقارنة يحبوا نأل قابلية كثرأ نيكونو "الجذابون" شخاصفاأل

 أو الذين يبدون كذلك. الجذابين غير شخاصباأل

 

 نمن المتفق عليه أو .الميالد منذ ينمو الذات تقديرمن المعروف أن   البيئة األسرية

 تأثير لها يكون المراهقة وأ الطفولة مرحلة ثناءأ المبكرة التجربة

 العامل هىممثلة في الوالدين  سرة. واألالذات تقدير نمو في كبير

 بالمؤشرات الطفل تزود فهى. االجتماعية التنشئة في األساسي

 غير وأ قبول، محبوبام غير وأ مقبوال كانإذا  ما بخصوص األولية

 .بها جدير  غير وأ بالثقة اجدير ،محبوب

 

 بها يعاملنا التى بالكيفيةفي جزء كبير منه  الذات تقدير مستوى يتأثر  آراء اآلخرين

 قبل من واهتمام باحترام معاملتهم تمت الذين فرادفاأل .خروناآل

في  زمالئهم وأ كمدرسيهم في المدرسة، حياتهم فى مهمين شخاصأ

 .الذات تقدير من مرتفع قدر لديهم يكون ما غالبا العمل،

 

 اإلنجاز األكاديمي

 )التحصيلي(

 تعززالمحصل عليها  الجيدة األكاديمية )التحصيلية( الدرجاتإن  

 كاديمىاأل نجازواإل الذات وتقدير .والكفاءة بالقيمة المرء شعور من

يرتبطان بشكل كبير خالل المرحلة العمرية الممتدة ما بين العام 

 .)أي خالل فترة التمدرس اإلجباري( عشر الخامسالسابع والعام 

 

البراعة في إنجاز 

 المهام

 .السابقة نجازاتواإل المهام داءأ فى المرء اعةبرب الذات تقدير ثريتأ 

 نكون نأ رناوبمقد نهأ الشعور وبدون نجازباإل الشعور بدونف

 وتقدير بالنفس الحقيقية الثقة تصبحممارساتنا وأفعالنا،  فى فعالين

 .بعيدة المنال موراأل من الذات

 

 عن الذات تقدير من عال بقدر يتمتع الذى الشخص يعبر عام بوجه األقنعة التي 
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 لديه الذى الشخص يرتدى ،لكذ من النقيض وعلى .الحقيقية ذاته نرتديها

، خريناآل عن ةيالحقيق مشاعره هوراء يخفي قناعا لذاته متدن تقدير

شاقا من  مراأ لذاته تقديره من ءالمر تعزيز الذات قناع ولذلك يجعل

 .الصعب تحقيقه
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 الثقة بالنفس. 2
 

  . تعريف الثقة بالنفس وأهميتها2.0
 

 

تعريف الثقة 
 بالنفس

 

 ،حوله من بين نفسه بقيمة الشخص حساسإ هي بالنفس الثقة 
 هومع الشعور بأنه أو توتر،  قلق دون طبيعي بشكل فيتصرف

 الذي يتحكم في تصرفاته وأفعاله. غيره دون
 البيئة من تكتسب هي بل االنسان مع تولد ال بالنفس الثقةو

عبر أنماط التربية المتبعة في التنشئة والتجارب  به المحيطة
 المختلفة التي يعيشها الفرد. 

 
 بالنفسأهمية الثقة 

 
تمثل الثقة بالنفس إحدى الخصائص االنفعالية الهامة التي تلعب  

حياة الفرد، وتساهم بشكل مباشر في  على مدىدورا أساسيا 
  النفسي واالجتماعي. تحقيق توافقه

، الحياةجميع مناحي تعد من أهم عوامل النجاح في وهي  
وخاصة في الحياة العملية التي تستلزم تواصال مستمرا مع 

 د صورة الفرد عن نفسهيتحدتساهم الثقة بالنفس في حيث الغير، 
 في تحديد عالقاته باآلخرينبشكل قوي  تؤثركما ، وتقديره لها

  .ونسج أنماط تواصالته مع محيطه المباشر
 

 

  . مؤشرات الثقة بالنفس2.3
 

مؤشرات الثقة 
بالنفس )العالمات 

المشيرة إلى وجود 
 ثقة بالنفس(

 

هناك مؤشرات كثيرة يمكن من خاللها التأكد من مدى وجود  
 الثقة بالنفس عند الفرد، أهمها: حضورمظاهر 

 
 هااحترامتقبل الذات و  
 والبعيد القريب مع الجيد التعامل 
 المزاج في التحكم 
 بالهدوء التحلي 
 التسويف تجنب 
 التردد عدم مع القول في الثبات 
 الثمن كان مهما األعمال نتائج تحمل 
 والحقيقة الحق حب 
 الوسائل بكل الحق عن الدفاع 
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 العاطفي التوازن 
 شكل مستمرب الحلول عن البحث 
 غموض كل عند والتبيين التحقق 
 السطحيةو الذاتية على والموضوعية العقالنية تقديم 
 ذلّة غير من والتواضع تكبر غير من العزة 

 
مظاهر عدم الثقة 

 بالنفس
من المظاهر البارزة التي تؤشر على عدم وجود الثقة بالنفس  

 لدى الفرد يمكن اإلشارة إلى المظاهر التالية:

 
 التردد 
 ضعف الروح االستقاللية 
  اآلخرين أثناء التواجد معانعقاد اللسان 
 التلعثم واضطراب الكالم  
 الخجل 
 عدم القدرة على التفكير المستقل 
 وكل ما هو سلبي توقع الشر 
 الخوف من العمل 
  الخوف من نقد اآلخرين 
 أحالم اليقظة 
 المبالغة في التظاهر بطيب الخلق 

 
 

 الثقة بالنفس أساليب تنمية. 2.2

 

أساليب تنمية الثقة 
 بالنفس

 

    وضع برامج عملية هادفة تتيح للشخص إبراز ما يمتلكه
 .من قدرات ومهارات

 لتحرير الطاقات المحتبسة ومساعدة  توفير المجال المالئم
 .الشخص على تقديم ما لديه أو ما يريد قوله

  التدريب المستمر على التدخل والمبادرة مع أخذ االحتياط
من عدم الوقوع في الفشل منذ البدء تفاديا لالنسحاب أو 

 .حدوث خيبة األمل
  التحفيز والتشجيع وإيجاد دوافع إيجابية للقيام بالمهمة أو

 .الواجب أداء
  المتابعة المتوازنة إلنجازات الشخص والمساعدة على

التغلب التدريجي على اإلحساس بالضعف أو الخوف من 
  .الفشل
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 الثانيالقسم 

 )الشخصي(عمليات التدخل من أجل التأهيل النفسي 

 

 اإلنصات الفعال 
 

 المصالحة 
 

  تنمية المهارات الذاتية 
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 تقديم 

 
المستفيدين من أساسية يمكن االشتغال عليها في التأهيل النفسي لألطفال  عملياتثالث 

 لتمكين هؤالء من التهيؤ لالستفادة من برامج تأهيل أخرى:  برامج التربية غير النظامية

 

 تحديدات عامة  األساسية العمليات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلنصات الفعال هو االستماع إلى المتحدث معه

)المنصت له( بغرض تحديد وفهم ما يقوله، ويتضمن هذا 
االستماع القدرة على فهم واستيعاب لغة المتكلم )لهجته( 

 وما ينطوي خلفها من دالالت ومعاني.
إن اإلنصات بمعناه الفعال ال يقتصر على مجرد 

االستماع إلى العبارات المتلفظ بها، بل يتجاوز ذلك إلى 
تبع اإليماءات الحسية والحركية االنتباه إلى المتحدث وت
 . وقسمات الوجه وتعابيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تعني المصالحة مع الذات ومع اآلخرين إعادة النظر في 
الصورة المشكلة عن الذات وعن اآلخرين، وهذه اإلعادة 

ذاته بشكل  إدراك فيمعه تكون بمثابة تحول يبدأ الفرد 
 إيجابي يدفعه إلى تقبلها والمحافظة عليها واالرتقاء بها.  

يساهم في  وهذا التحول نحو النظرة اإليجابية هو ما
سه فيشرع في االنتباه إلى ير عالقة الفرد مع نفيغت

وهذه النظرة  .يعود يراها جديرة بالتقديرف، قدراته
 .تنعكس مباشرة على عالقته باآلخرين اإليجابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عبارة عن تداريب عملية ومنهجية تعلم الفرد كيف هي 
 يكتشف قدراته الكامنة وكيف يعمل على تطويرها.

وينطلق مفهوم تطوير المهارات الذاتية أو التطوير الذاتي 
يبدأ من  الحقيقي نحو التحسن من اإليمان بأن التغيير

األنشطة المزاولة بهذا الخصوص ، وأن داخل الذات
ليست سوى أدوات تساعد الشخص على إعادة تأمل ذاته 
واستخراج ما تزخر به من طاقات هائلة والشروع في 

  بما يجعله أكثر قدرة وأكثر تحررا. تشغيلها وتقويتها
 

  

اإلنصات 

 الفعال 

المصالحة 

مع الذات 

 ومع اآلخر 

تنمية 

المهارات  

 الذاتية 



35 
 

 . اإلنصات الفعال 0
 

اإلنصات الفعال أعلى درجة من 
االستماع، ذلك أن اإلنصات يعني 
االستماع بصمت، أي تفريغ كل 

الحواس لالستماع للمتحدث مع تركيز 
االنتباه وإظهار االهتمام ومحاولة 
 استيعاب مضمون الحديث وتحليله.

 

 
 

 . لماذا اإلنصات الفعال؟ 0.0

 

 
 

أهم وظائف من 
 :اإلنصات الفاعل

  
 االكتشاف والفهم 

 
 توطيد العالقة 

 
  المساعدة على

 التعبير
 

  االعتبارإعادة 
 

  التطهير
 واإلراحة

 
  إعادة الثقة

 بالنفس 
 

  اتخاذ قرار 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 حوار بين أب ومرشد نفسي

عالقتي بابني ليست على ما يرام، فهو ال يريد  األب: -

 االستماع إلي.
 

دعني أرتب ما قلته للتو: أنت ال تفهم ابنك  المرشد: -

 ألنه ال يريد االستماع إليك.
 

 هذا بالضبط ما هو حاصل. األب: -
 

دعني أؤكد مرة أخرى: أنت ال تفهم ابنك  المرشد:

  –أنت  –ال يريد االستماع إليك  –هو  –ألنه 
 

)بصبر نافذ(: هذا ما قلته لك من قبل، أظن أني  األب

 واضح فيما أقول.
 

أعتقد أنك كي تفهم شخصا آخر فأنت  المرشد: -

 بحاجة ألن تسمع له، أليس كذلك؟
 

 أوه )تعبيرا عن صدمته(، اآلن فهمت...  األب: -

 



36 
 

 اإلنصات الفعال؟  فن إلقاء األسئلة في. 0.3

 

 المنصت له:طرح األسئلة على خمس خطوات أساسية ينبغي اتباعها عند 

  

 إجراءات عملية  الخطوات 
 

 :0الخطوة 
إعداد السؤال )أو 

 األسئلة(
 

استطالع أولي عن المستهدف من اإلنصات )من هو؟  - 
 ان يكون موضوعأما طبيعة المشكل الذي يمكن 

 معلومات أخرى مفيدة...( ؟محوريا لإلنصات
ي غرض تحديد الهدف )أو األهداف( من اإلنصات )أل -

 (؟سيتم إنجاز اإلنصات
صياغة السؤال )أو األسئلة(، خاصة األسئلة المحورية  -

 بموضوع اإلنصاتفي ارتباطها 
تقمص مؤقت لشخصية المنصت له )وضعيته، أهدافه،  -

 انتظاراته...(
  

 :3الخطوة 

 طرح السؤال
 

 تخطيط مسبق لكيفية فتح الطريق أمام الكالم )اإلجابة( - 
 وضع السؤال مع عدم التعجل في تقديم الجواب -
تفادي وضع السؤال بطريقة جافة مستفزة )كمن يلقي  -

 حجرا جارحا(
 

 :2الخطوة 
 االستماع لإلجابة

 

قراءة بين االستماع بحرص شديد إلى الحديث مع ال - 
 السطور

 اتخاذ موقف إيجابي وإخفاء مشاعر عدم الرضى -
إلى جانب االحتياط من تسرب التذمر إلى  عدم النقد -

  نبرات الصوت
 

 :4الخطوة 
تجميع العناصر 

 وتقييم عام
 

 تجيمع المعطيات  - 
 إلضاءة بعض العناصر أو إغنائها إضافة أسئلة تكميلية -
 وضع خالصات )على مستوى الذهن( -
 

 :5الخطوة 
 اتخاذ القرار

 

التفكير في اإلجراءات العملية التي يمكن اتخاذها  - 
 للمساعدة

التعاقد المعنوي مع المنصت له حول إمكانية المصاحبة  -
 من أجل تحسين الوضع
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 اإلنصات الفعال؟  قواعد أساسية لممارسة. 0.2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  النظر في عين الشخص المتحدث معه وتجنب النظر في
 جوانب أخرى من جسمه )كالشعر والحذاء...(

 
 إظهار االهتمام بما يقوله 

 
 جعله يشعر باالرتياح طيلة مدة اإلنصات 

 
 جعله يشعر بأنك تريد اإلنصات إله فعال 

 
 له إذا كان الطرفان متقابالن الميل باتجاه المنصت 

 
  المقاطعة إال عند الضرورة مع مرونة كبيرة في عدم

 التدخل 
 

 عدم التوقف الطويل عند النقط المثيرة للجدل او االنتقاد 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي شخص القيام بعملية اإلنصات الناجح. فهذا ليس بمقدور أ
مراسا كبيرا إلى جانب التوفر على مجموعة من األخير يتطلب 

 :أن يكون المنصت، المواصفات على رأسها
 

 من نفسه اواثق -
 من مهاراته امتمكن -
  اصادق -
 اموضوعي -
 اهادئ -
 البق -
 امتزن -
 امتفهم -
 للغير امحب -
 حاضر البديهة -

 

 اصبور -
 امتواضع -
 امبادر -
 عادال -
 دقيق المالحظة -
 امرن -
 امخلص  -
 ايقظ -
  امرح -
  امنفتح -

 

 

 

 

 

 قواعد 

  أساسية

 

  مواصفات

المنصت 

  الناجح
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 المصالحة مع الذات ومع اآلخر. 3
 

 

 . المصالحة : تعريف عام 3.0
 

 :أن يكون الفرد متصالحا مع نفسه فهذا يعني 

أنه على وفاق تام مع نفسه وانسجام وتناغم يجعله يعيش هدوء وراحة البال بدون ضغوط 

 أو قلق أو شعور بالتذمر.

 

التصالح مع الذات 
 يعني أساسا: 

 

 ويعمها الهدوءحياة تسودها الطمأنينة  -
  

حياة مليئة بالعمل والفرح والعالقات اإليجابية البناءة مع  -
 اآلخرين

 

حياة تسير وفق تخطيط واقعي مبني على ما يطيقه الفرد  -
 ويقدر على تحقيقه

 

حياة يستشرف فيها الفرد المستقبل بنظرة إيجابية متفائلة  -
 مبنية على النجاحات المحققة واالنتظارات المتوقعة

 
 

 

  ؟المصالحة مع الذات لماذا ضرورة. 3.3
 

ستيف كوفي )أحد المهتمين بالتنمية الذاتية( في كتابه "العادات السبع للناس األكثر يقول 

 فاعلية":

كلّنا يحمل في داخله قاضي صغير، ولكنه ظالم في كثير من األحيان، ومتسرع في إطالق "

قاٍض لم تنّصبه المحكمة، بل إنه حتى لم يدرس القانون، فهو نتاج لصراع  .أحكامه..

ولذلك، يرفض هذا القاضي أي صلح بين  .اإلنسان مع ذاته، وعراكه المستمر مع نفسه..

 ."المرء وبين نفسه

عيوبها، تقبلها بكل ن، وأن واتناتصالح مع ذنأوالً أن  ناعلي ،اآلخرينلذلك، ولكي نتصالح مع 

، وال أنفسناقهر نأال  ناصّنفها أيضاً. علينحكم عليها، ودون أن نوبزالتها دون أن  بضعفها

كل اآلخر ب نقبليعني أن  واتناتصالح مع ذن. أن نادينها تديننفكما حّقرها، نهينها وال ن

 .كرههن، ببساطة، ال ناحبه، ولكن ألنن نااختالفاته وتناقضاته، ليس ألن
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 المصالحة مع الذات؟  مقومات. 3.2
 

 ثالثة مقومات أساسية تؤكد حدوث المصالحة مع الذات:

 

 تحديدات عامة  ات المصالحةمقوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

إن إبراز ما يتوفر عليه الفرد من إمكانات وقدرات يدفع 
إلى تصحيح االفتراضات القاسية أو المزيفة  المشكلة 

حول الذات بمختلف مكوناتها الجسمية والعقلية 
 والوجدانية واالجتماعية. 

وهذا التصحيح يخلق لدى الفرد نوعا من التصالح مع 
 .الذات يقوده إلى تقبل ذاته

يتميز هذا التقبل عادة بالرضى عن الذات والقناعة بما 
  والميل إلى تطويرها.تملكه من قدرات ومهارات 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تعني النظرة اإليجابية للحياة انطالقة جديدة للعيش 
بتوافق نفسي واجتماعي متميز، وبمقومات تصبح مع 

 في التفكير والممارسة:الوقت عادات منهجية 
  الواقعية )النظر إلى األشياء بمنطق موضوعي ينطلق

 من الظروف الواقعية(
   )اإلنجازية )اإليمان بقيمة العمل والنشاط 
  )...التفاؤل )االنفتاح والتواصل واالنخراط اإليجابي 
 )الطموح )بناء مشاريع واالرتماء نحو المستقبل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يعني التخطيط تعويد الفرد على العمل المنظم القائم على
 برمجة عملية تتضمن:

 توجه الفرد في حياته وضع أهداف واضحة 
  تحديد استراتيجيات التنفيذ من طرائق ونماذج للتدخل

 والممارسة
 ...وضع نظام للمتابعة وتقييم النتائج 

المستقبلية ويعني االستشراف رسم حدود معينة لآلفاق 
 في ارتباطها باإلنجازات الحاضرة

    
 

 تقبل 

 الذات 

النظرة 

اإليجابية 

 للحياة 

التخطيط 

 واالستشراف 
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 . تنمية المهارات الذاتية 2
 

 

 ما المقصود بتنمية المهارات الذاتية؟ . 2.0
 

 
التنمية الذاتية هي تلك العملية التي 

 ينتهجها الشخص بهدف تطوير ذاته. 
وعلى المستوى الفردي تهدف عملية 

التنمية الذاتية إلى اتخاذ إجراءات 
واكتساب مهارات ووضع خطط 
 :ةلتطوير الفرد من النواحي التالي

 

  

  تحسين إدراك الفرد لذاته )زيادة الوعي
 الذاتي(

 

 زيادة المعرفة الذاتية 
 

 بناء او إعادة بناء الهوية الذاتية 
 

 معرفة القيم الذاتية 
 

 دمج الهوية الذاتية مع الهوية المجتمعية 
 

 تطوير القدرات والمواهب 
 

 استكشاف القدرات غير المشغلة وتوظيفها 
 

 تحسين نمط الحياة أو نوعية وجودة الحياة 
  

  تحقيق الطموحات 
 

  تحديد وتنفيذ خطط للتطور الذاتي
 المستقبلي

 

 

 

 . خطوات تنمية المهارات الذاتية 2.3
 

متتابعة باعتبارها عملية منهجية مستمرة، تعتمد عملية تنمية المهارات الذاتية على خطوات 

 تشمل:

 

 تقييم الذات ومعرف نقاط القوة والضعف إلى جانب القدرات الكامنة 

  تحديد توجهات الفرد وأهدافه العامة والخاصة 

 التقدم باتجاه تحقيق األهداف مع التقييم المستمر لمدى التقدم 

  التعلم واالكتساب بكيفية مستمرة 
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 . مجاالت تنمية المهارات الذاتية2.2

 

 عملية تنمية المهارات الذاتية باالشتغال على القدرات والمهارات التالية:تهتم 

 

 المهارات الذاتية   القدرات الذاتية  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مهارات التفكير الناقد 
 

 مهارات التفكير اإلبداعي 
 

 مهارات التفكير المعرفي 
 

  والتحكم(مهارات التفكير المتامعرفي )المراقبة  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  مهارات لزيادة ضبط النفس والتحكم في السلوك
 والممارسة

 

  مهارات الزمة إلدارة المشاعر والمواقف تجاه الذات
 واآلخرين

 

  مهارات الزمة إلدارة الضغط والوضعيات النفسية
 المتأزمة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مهارات االتصال 
 

 مهارات التعاطف 
 

 مهارات التفاوض والرفض 
 

 مهارات التعاون والعمل الجماعي 
    

 

 

 

 

 

 

 القدرات

  المعرفية

 القدرات

  الشخصية

قدرات 

 التكيف

  االجتماعي
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 الثالثالقسم 

 نماذج بطاقات تطبيقية

 

 بطاقات اإلنصات الفعال 
 

 بطاقات المصالحة 
 

  بطاقات تنمية المهارات الذاتية 
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 :0البطاقة رقم 

 جيدا؟ منصتا تكون كيف
 

 مكان نفسك ضع. 0

 إليك المتحدث الشخص

 
 

 مكانه نفسك وتخيل المتحدث مع تشعر أن حاول 
 لمشكلةل حل الى والوصول التعاطف حاول 
 وأنك تحدثه الذي من أذكى بأنك تعتقد أن الجيد من ليس 

 ةبسهول المشكلة حللت لكنت مكانه كنت لو
 لنستمع أكثر مما  واحد وفم ذنينأ لنا دائما أن تذكر

 نتحدث
 

  وفكريا بدنيا جاهزا كن .3
 

 ذهنك يشتت ما كل عنك بعدأ  
 انتباهك كامل اعط  
 فقط واكتف باالستماع الهاتف المحمول مثال غلقأ 

  

 الحديث عن . توقف2

 هادئا تكون أن وحاول
  اتوصام

 تذكر دائما أن من المستحيل أن تصغي ألحد وأنت تتكلم 
  وأنت تنصتعبر عن هدوئك 
  تقوم بعملية اإلنصاتأبرز رضاك عن كونك 

 

 بلغة المتحدث دعم. 4

 متابع بأنك وأشعره الجسد
 له باهتمام

 وسيحفزه  معه بأنك المتحدث يشعر سوف لرأسك هزك
 على االسترسال في الحديث 

 هااجعل استطعت نوإ له مناسبة جلستك تكون نأ حاول 
 معك بالحديث أكبر راحة سيعطيه فهذا لجلسته، مشابهة

 

 لتبدي الكالم تقاطع ال. 5
 حول أفكارك أو مشاعرك

 للنقاش المطروح الموضوع

 نوكنبغي أن يي ال ولكن ،مهم أمر مشاعرك تبدي أن 
 للمقاطعة داع هناك فليس اآلخرين كالم حساب على

 أنت هتبدي وقد..  رأيك عن أحد يسألك أن لىإ انتظر 
 المناسب الوقت في بداءهإ عليكأن  تذكر ولكن

 

 وذات هادفة أسئلة اطرح. 6
  معنى

  هتفهم بأنك يشعر المتحدثاجعل  
 بموضوعه بأنك مهتم أيضا اجعله يشعر 

 

استعمل الكلمات . 7

 المشجعة

  بأن ما يقوله ذو قيمة يشعر المتحدثاجعل 
 بشكل حقيقي وجدي له منصت نكبأ اشعره  
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 3البطاقة رقم 

 المحافظة على سرية البيانات في اإلنصات

 

مجال  معنى السرية في
 اإلنصات

مجال اإلنصات الحفاظ على مختلف  يقصد بالسرية في 
المعلومات والوقائع التي يمكن للمنصت أن يستقيها، إما 
من خالل تواصله وتحاوره مع المنصت إليه، أو من 

مصادر أخرى محيطه به. وحينما نقول مختلف 
المعلومات والوقائع، فإن هذا يعني أن السرية مبدأ ينبغي 

ت إليه من أن يشمل كل ما يعلمه المنصت عن المنص
أخبار وأحداث، مهما بدت هذه األخبار واألحداث أحيانا 
بسيطة أو تافهة. فما يبدو بسيطا من المعلومات والوقائع 

في ذهن المنصت، قد يكون ذا أهمية كبيرة في نظر 
المنصت إليه، وربما يبني عليه هذا األخير معظم مواقفه 

 وسلوكاته.
   

أهمية الحفاظ على سرية 
 البيانات

يكتسي الحفاظ على سرية البيانات أهمية خاصة، سواء  
 تعلق األمر بالمنصت إليه، أو بالمنصت نفسه.
 ظ فيفبالنسبة للمنصت إليه، تتمثل أهمية هذا الحفا

 العناصر التالية:
 

  منحه الثقة الكاملة في المنصت، مما يسهل عملية
التواصل والتحاور في اتجاه إيجابي تتوطد فيه العالقة 

 بينهما على أسس التقدير واالحترام.
 

  تشجيعه على البوح بمعلومات أو ببعض الجزئيات
التكميلية المفيدة التي يحتفظ بها لنفسه وال يقوى على 

 عرضها على اآلخرين.
 

 بوجه عام تعزيز ثقته في اآلخر. 
 

بالنسبة للمنصت، فإن هذه األهمية يمكنها أن تتمثل أما 
 في:

 

 مع المنصت إليه وكسب ثقته. ضمان مصداقية العمل 
 

  التمكن من سبر بعض الجوانب الخفية من شخصية
 المنصت إليه.

 

 .الوصول إلى النتائج المتوخاة من عملية اإلنصات 
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المترتبات الناجمة عن 
 إفشاء سرية البيانات

إذا كان الحفاظ على سرية البيانات التي يعلمها المنصت  
عليه مشروع اإلنصات عن المنصت إليه مبدأ يتأسس 

برمته، فإن إفشاء سرية هذه البيانات من شأنه أن يهدم 
 مشروع اإلنصات من أساسه.

ومن االنعكاسات السلبية التي يمكنها أن تترتب عن ذلك 
 ما يلي:

تفاقم حالة المنصت إليه جراء فقدانه الثقة في المنصت،  -
 وبالتالي في اآلخر بصفة عامة.

نتيجة هذه الهزة من قبيل ظهور أعراض سلوكية  -
السلوك العدواني، والتمرد الحاد، واالنسحاب من الواقع، 

 والتقوقع على الذات...
إرباك عملية اإلنصات في أوساط الفضاء الذي تنجز  -

فيه، وسحب المصداقية عنها، وجعلها في نظر الكثير من 
المعنيين مرادفا لعملية بحث عن معلومات قصد اإلدالء 

 هات معينة.بها لدى ج

   

تقنيات الحفاظ على سرية 
 البيانات

أكيد أن ضمان مبدأ الحفاظ على سرية البيانات يتطلب من  
المنصت أن يأخذ ما يلزم من االحتياطات. فعالوة على 
اختياره الفضاء المالئم إلجراء عملية اإلنصات، وتأكده 

من عدم وجود أي شخص آخر يمكنه أن يطلع على 
وبين المنصت إليه من حوار، هناك إجراءات يجري بينه 

أخرى ينبغي أن ينتبه إليها المنصت بهذا الخصوص، في 
 طليعتها:

ترميز المعلومات التي يدونها على سجل اإلنصات  -
أو)البطاقات المخصصة لذلك(، خاصة تلك التي يتوقع أن 
تكون ذات حساسية شديدة لدى المنصت إليه، وذلك ضمانا 

عليها من لدن اآلخرين في حالة ضياعها لعدم االطالع 
 لسبب من األسباب.

حفظه للسجالت والمستندات في أماكن آمنة ال تسمح بأن  -
1يطلع عليها أي أحد.

 

 

 
  

                                                             
 .1118هذه البطاقة مقتبسة من دليل اإلنصات )اليقظة التربوية(، مديرية التربية غير النظامية،   1
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 2البطاقة رقم 

 حول تدريب األطفال على االستماع عملي نشاط

 

 موضوع النشاط 

 التدريب على االستماع -

 

 األهداف 

 االستماعتدريب األطفال على مهارة  -

 تعويدهم تركيز االستماع من أجل استخالص اإلجابة المطلوبة -

 

 المدة الزمنية 

 دقيقية  61 -

 

 الدعامة الموظفة 

 نص يختاره المنشط)ة( )يفضل أن يكون النص المختار مشوقا يشد اهتمام األطفال( -

 

 طريقة االشتغال 

 عمل جماعي يشارك فيه جميع األطفال بتوجيه من المنشط)ة( -

 

  إنجاز النشاطمراحل 

 دقيقة( 05تمهيد ) -

 وطبيعة ،النشاط أهمية بإيضاح وذلك االستماع، لنشاط األطفال أذهان تهيئة -

 كاستخراج عليها، التدريب يراد التي المهارة تعيين ثم إليهم، قدمسي الذي المضمون

، أو استخراج األحداث، أو الثانوية األفكار وبين بينها والتمييز األساسية، األفكار

 . وصف الشخوص..

 

 دقيقة( 05النص ) عرض -

 أو كاإلبطاء ،نص بالطريقة التي تساعد األطفال على التتبع واإلنصاتال تقديم -

 . ذلك إلى وما الفقرة، نهاية عند قليال التوقف أو القراءة، في اإلسراع

 الجديدة، الكلمات معاني كتوضيح ،فهم المضمون على يساعد أن يمكن ما كل توفير -

 .الذهني التشتت مواطن عن واالبتعاد المألوفة، غير المصطلحات أو

 

 ( 31المناقشة )دقيقة  
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 إلى توصل التي ألسئلةا المنشط)ة( طرح بوساطة إليه، استمعوا فيما األطفال مناقشة -

، أو بحوار فيما بين األطفال أنفسهم )يمكن تكليف بعض األطفال األهداف تحقيق

حسب التعليمات التي قدمت لهم قبل  النص المقدمبإعادة ذكر بعض ما ورد في 

  .العرض(

 

 )دقائق 01 التقويم )أو االستخالص العام 

 التي باألهداف، صياغتها في ارتباط لها عمقا، أكثر أسئلة بطرح التحصيل تقويم -

 لجميع شاملة تكون أن األسئلة هذه في ويشترط. النشاط إعداد عند تحديدها سبق

 . فقط له وضعت ما قياس على وقادرة األهداف،

 

 في مجال  عامة توجيهات
 تدريب األطفال على

 :  االستماع
 

 وفى ألطفاله، قدوة دائما )ة(لمنشطا يكون أن ينبغي -
 بمنشطهم يقتدوا أن األطفال على ينبغي االستماع نشاط
 المتحدث، مقاطعة وعدم واإلنصات، االنتباه، حسن في
 يجوز ال خطأ إلى لتنبيهه إال ينتهي أن قبل القارئ أو

 .عنه السكوت
  

 المطلوب األهداف ووضوح للنشاط، الجيد لتخطيطا -
 . متناهية بدقة تحقيقها

 

 األطفال، لمستوى المالئمة الشيقة النصوص انتقاء -
 األهداف تحقيق على المعينة اللغوية المواقف واختيار
 . المنشودة

 

 كالبعد األهداف، تحقيق على المساعدة اإلمكانات تهيئة -
 الوسائل واستخدام الجيد، واإللقاء الضوضاء، عن

 .المالئمة التعليمية
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 4البطاقة رقم 

 نشاط عملي حول تقدير الذات 

 

 موضوع النشاط 

 ؟تقدير الذات، كيف أقدر ذاتي -

 

 األهداف 

 تعرف األطفال مفهوم تقدير الذات -

 تحديدهم ألهم الصفات التي يقدرونها في ذواتهم -

 تحديدهم ألهم المجاالت التي يرغبون في تطويرها في ذواتهم  -

 

 المدة الزمنية 

 دقيقية  75 -

 

 الموظفة الدعامات 

 أوراق عرض أو سبورة -

 أقالم أو طباشير -

 أوراق وأقالم رصاص -

 

 طريقة االشتغال 

 

 

 

المنشط)ة( مع كل أعضاء المجموعة، ويستعمل تقنية العصف الذهني لتحديد يشتغل  -

 معنى تقدير الذات.

 يقوم بتسجيل اإلجابات المقترحة على أوراق العرض أو السبورة. -

 

 :من اإلجابات المحتملة 

 تقدير الذات هو كيف ترى نفسك -

 تقدير الذات هو كيف تقيم أنت نفسك وتحكم عليها إيجابا أم سلبا -

 تقدير الذات هو كيف تنظر لقدراتك وإمكانياتك -

 تقدير الذات هو كيف ولماذا تحب نفسك -

 

 دقيقة( 21) ما هو تقدير الذات؟ من أين يتكون تقدير الذات؟ :الخطوة األولى
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 :مالحظة 

جميع الناس من جميع األعمار لديهم تقدير للذات، وال يوجد أحد ليس لديه تقدير  -

 .للذات
 

يقوم المنشط)ة( بعد هذا التوضيح بطرح السؤال التالي: كيف يتكون تقدير الذات؟  -

 من أين يأتي؟
 

يناقش المنشط)ة( مع جميع األطفال المصادر المحتملة في تكوين تقدير الذات، ثم  -

 يقوم بتسجيلها على السبورة للعرض.

 

 :من اإلجابات المحتملة 

 تقدير الذات يتكون من الطريقة التي تربي بها األسرة أبناءها -

 تقدير الذات هبة من عند هللا -

 تقدير الذات يتكون من نظرة اآلخرين للفرد -

 تقدير الذات يتكون من العادات والتقاليد السائدة -

 تقدير الذات يتكون من تفكيرنا الشخصي ومن رأينا الخاص حول نفسنا -

 تقدير الذات نتاج للتجارب المعيشة وتاريخنا الشخصي -

 

 

 

 

يقوم المنشط)ة( بتوزيع األوراق واألقالم على األطفال، ثم يطلب منهم تسجيل عشر  -

صفات عن أنفسهم وكيف يرون ذواتهم، وذلك عبر جمل مختصرة تبدأ مثال بأنا 

أنا فتاة .... )أنا فتاة طموحة(، مع إخبار األطفال  –شاب .... )أنا شاب متعاون( 

 )ة(المكتوبة سيحتفظ بها كل مشارك بأنه لن يتم جمع األوراق وأن اإلجابات

 .)ها(لنفسه
 

يطلب منهم بعد ذلك أن يضعوا عالمة )+( أمام الصفات التي يحبونها في أنفسهم  -

 ( أمام الصفات التي يرغبون في تغييرها أو تعديلها.-وعالمة )
 

نقاشا جماعيا ليتحدث فيه كل طفل عن نفسه باالعتماد على قائمة المنشط)ة( يفتح  -

التي وضعها، مع حثه على التعبير عن نفسه بالقول هل يعتقد أن لديه تقديرا  الصفات

 جيدا لذاته أم أن هذا التقدير بحاجة إلى تحسين وتطوير.

 

 

 

 دقيقة( 21)من أنا؟  الثانية:الخطوة 
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يقوم المنشط)ة(، بناء على المناقشات الجماعية التي دارت خالل النشاط، بتلخيص  -

)مع إشراك األطفال في عملية التلخيص( للوصول إلى أفكار مركزة حصيلة العمل 

 حول تقدير الذات منها على سبيل االستئناس:

 

  تقدير الذات هو القيمة التي يحكم بها الشخص على نفسه، وقد تكون هذه القيمة
 إيجابية كما قد تكون سلبية.

 

 جتماعية لديهم تقدير جميع الناس، كيفما كانت أعمارهم ومستوياتهم الثقافية واال
 لذواتهم.

 

  مصادر تقدير الذات مختلفة وليست واحدة، وهي تتراوح بين مصادر ذاتية
ومصادر خارجية مرتبطة بالبيئة التي  ،مرتبطة بتصورات الفرد عن نفسه

 يعيش فيها الفرد.
 

 .من الممكن تعديل تقدير الذات وتحسينه 
 

 فة في تقديرنا لذواتنا.كلما عرفنا من نحن، كلما أفادتنا هذه المعر 
 

  قد يختلف تقديرنا لذاتنا من فترة لفترة، أو من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية
 أخرى، وهذا يعني أن تقدير الذات يتغير مع الوقت.

 

  .نحن نسعى دائما إلى يكون تقديرنا لذاتنا تقديرا إيجابيا 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التلخيصدقيقة(:  05) الثالثةالخطوة 
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 5البطاقة رقم 

 كيف أشتغل ذهنيا بشكل مراقب؟
 

 

 :موضوع النشاط 

تنظيم نقط )تجميع نقط مبعثرة على حيز ورقي للحصول على أشكال هندسية معطاة  -

 في بداية التمرين(

 

 :األهداف 

 تركيز الحاجة إلى تعديل السلوك من أجل النجاح في مهمة معينة -

 التدريب على قبول االختالف في خطط التفكير وطرق المعالجة واإلنجاز -

 تعزيز المرونة الذهنية   -

 

 :المدة الزمنية 

 دقيقة  61 -

 

  :الدعامة الموظفة 

 مأخوذة من برنامج إثراء الذهن، من األداة المسماة "تنظيم النقط" 01الصفحة  -

من هذه  41)أنظر الصفحة  Rouven Feuershtein واضعهلـ (PEIالمعروف عالميا بـ )

 (المصوغة
 

 خطوات اإلنجاز :  

 ثالثة أقسام:يقسم النشاط إلى  -

 دقائق( 01تقديم التمرين وتحديد المطلوب إنجازه ) –القسم أ  -

( ثم يوضح لهم بدقة طفل)نسخة لكل  األطفالبتوزيع التمرين على  المنشط)ة(يقوم  -

المطلوب إنجازه: وصل نقط كل خانة على حدة بشكل يؤدي إلى الحصول على 

 أشكال االنطالق.

 از التي يمكن طرحها في هذا المضمار:ومن قواعد اإلنج -

تشغيل كل نقط الخانة، ألن عددها هو نفس عدد النقط الموظفة في أشكال االنطالق  -

 )النماذج(.

 االحتفاظ بنفس مقاييس األضالع في كل شكل. -

ي سمح بتغيير توجهات األشكال في الفضاء، كما ي سمح بتداخل بعضها، لكن مع  -

 النقطة مرة واحدة فقط.الحرص دائما على تشغيل 

 (دقيقة 31) إنجاز التمرين وفق التعليمات المحددة – بالقسم  -
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أن  للمنشطبإنجاز التمرين وفق التعليمات المقدمة بشكل فردي. ويمكن  األطفاليقوم  -

كلما اصطدموا بعائق ما في  األطفاليجيب عن التساؤالت التي يطرحها بعض 

 اعد اإلنجاز المعلن عنها في المرحلة السابقة.اإلنجاز، مع تذكيرهم في كل مرة بقو

ضرورة التوقف عن  المنشطبعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لهذه المرحلة، يعلن  -

 اإلنجاز حتى ولو لم ينه البعض المهمة على الوجه األكمل. 

 

 (دقيقة 21) العمل المشترك – جالقسم  -

يتم االشتغال على المبادئ  تعتبر هذه المرحلة أهم عمل في هذا النشاط. ففيها -

والسلوكات بعدما يتم العمل على تجاوز الدعامة موضوع اإلنجاز إلى التجربة 

 الشخصية في تفاعلها مع الحياة الواقعية المعيشة.

 في هذه المرحلة نقاشا جماعيا منظما يتم فيه التركيز أساسا على:  المنشط)ة(يفتح  -

في اإلنجاز، أي تلك العمليات الذهنية التي إبراز االستراتيجيات الذهنية المشغلة  -

 اتبعها كل مشارك للوصول إلى الحل المطلوب.

مناقشة تلك االستراتيجيات لالستقرار على أنجعها )بعد االقتناع طبعا( وذلك اعتمادا  -

على عدد من المعايير ي تفق عليها من لدن الجميع، كاألكثر دقة ووضوحا، واألكثر 

األكثر اقتصادا في الجهد والوقت... وفي هذا تدريب كبير ضمانا إليجاد الحل، و

 على المرونة الذهنية وتركيز عملية التفكير بدقة ووعي ملحوظين.

استثمار اإلنجاز واالستراتيجية الذهنية المتبعة فيه الستخراج تعلمات تصاغ على  -

لموقف شكل مبادئ عامة ينبغي أن توجه السلوك كلما تواجد الفرد في موقف مماثل ل

الذي عاشه في إنجاز هذا التمرين. من هذه المبادئ مثال: إلنجاز مهمة ما بنجاح، 

يجب تجزيئها إلى مهام صغيرة أوال، ثم تناولها مهمة مهمة بعد ذلك... إلخ. وكلما 

كان عدد المبادئ العامة المستخلصة كبيرا، كلما كان ذلك أغنى وأثرى للذهن وأكثر 

 ن تفكيره لينفتح على آفاق أرحب وأعمق. دافعية للفرد ألن يوسع م

انتقاء مواقف من الحياة العملية )من البيت والمؤسسة التربوية والشارع( تجسد  -

بالفعل المبادئ المستخرجة وتعطيها داللتها الحقيقية، ثم مناقشتها موقفا موقفا وتبادل 

 الل النشاطالمتعلم من خالرأي والخبرة بخصوصها. وفي هذه المرحلة يأخذ السلوك 

 داللته الحقيقية، مما يضمن تركيزه بشكل أعمق في الشخصية.
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 مالحق

 

 مقياس الثقة بالنفس 
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 مقياس الثقة بالنفس

 Sidney Shrauger( 0991) إعداد : سيدني شروجر

 

فيما يلي مجموعة من العبارات تعكس مشاعر واتجاهات وأنماط سلوكية عامة، نرجو منك أن تقرأ كال 

 كانت تنطبق عليك أم ال.إذا منها بحرص وأن تفكر فيما 

حاول من فضلك أن تكون دقيقا في إجابتك، وأن تحدد مدى انطباق كل عبارة عليك، وذلك بوضع عالمة 

ة التي ترى أنها هي األكثر انطباقا عليك. كما نرجو أال تضع أكثر من عالمة ( أمام العبارة في الخان √) 

 واحدة أمام كل عبارة.

 

 

 

 الجنس :        االسم :

 المستوى الدراسي :        السن :
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 مقياس الثقة بالنفس

 العبـــــــارة م
تنطبق 
 تماما

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
إلى حد 

 ما

ال 
تنطبق 
 كثيرا

ال 
تنطبق 

 طالقاإ

      أحب االختالط بالناس. 0

      شعرت بالضيق من نفسي كثيرا في المرة الماضية. 1

      يؤرقني أنني لست جميل المنظر. 1

تعتبر إقامة عالقة وجدانية مشبعة مع شخص آخر  4
 أمرا ممتعا بالنسبة لي.

 
 

   

أنا أكثر سعادة اآلن قياسا بما كنت عليه منذ عدة  5
 أسابيع.

 
 

   

      أنا راض عن مظهري الجسمي ومسرور منه. 6

أشعر بالخجل كثيرا عند التحدث أمام مجموعة من  7
 الناس.

 
 

   

8 
على الرغم من أنني أرغب في معرفة المزيد من 

الناس فإني أكره أن أخرج لهم وأقابلهم حيث يؤدي 

 ذلك إلى ضياع وقتي.

 

 

   

9 
)الدراسة( مجاال أستطيع من يمثل األداء األكاديمي 

خالله أن أظهر كفاءتي وقدراتي وأنال التقدير على 

 ما حققته من إنجاز.

 

 

   

      أبدو أفضل في مظهري من أي شخص عادي. 01

يفزعني أن أفكر في الوقوف أمام جمع من الناس  00
 وأتحدث إليهم.

 
 

   

كثيرا ما أشعر بالتردد حتى في مثل تلك المواقف  01

 التي أكون قد تناولتها بنجاح من قبل.
 

 
   

تقل ثقتي في قدرتي العقلية على تحقيق أهدافي  01

 األكاديمية والمهنية وإنجازها بنجاح.
 

 
   

أشعر معظم الوقت أنني لست في كفاءة ومقدرة  04

 غالبية الناس المحيطين بي على التعامل مع الغير.
 

 
   

05 
أتحدث أمام مجموعة من حينما يكون لزاما علي أن 

الناس فإني عادة ما أشعر أن بإمكاني أن أعبر عن 

 نفسي بفاعلية ووضوح.

 

 

   

أنا محظوظ في أن أكون وسيما بالشكل الذي أنا  06
 عليه.
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 مقياس الثقة بالنفستابع : 

 العبـــــــارة م
تنطبق 
 تماما

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
إلى حد 

 ما

ال 
تنطبق 
 كثيرا

ال 
تنطبق 
 إطالقا

أفتقر إلى بعض القدرات الهامة الالزمة لتحقيق  07

 النجاح والتفوق في الدراسة.
 

 
   

أعترف أنني لست ممتازا مثل العديد من الزمالء  08

 الذين أتنافس معهم.
 

 
   

مقابلة أناس جدد تعتبر بالنسبة لي خبرة ممتعة  09
 أتطلع دوما إليها.

 
 

   

نقدا لنفسي في األيام القليلة الماضية كنت أكثر  11

 قياسا بما أكون عليه عادة.
 

 
   

أشعر دائما بالراحة والسعادة في الحفالت أو أي  10

 تجمعات اجتماعية.
 

 
   

شكوكي حول قدراتي األكاديمية تقل عن شكوك  11

 معظم زمالئي حول قدراتهم.
 

 
   

تصادفني مشاكل أكثر من غيري في إقامة أي  11

 عالقة وجدانية مشبعة مع شخص آخر.
 

 
   

14 
يزداد عدم ثقتي في قدراتي على التحدث بوضوح 

أمام جمع من الناس في الوقت الحالي أكثر من أي 

 وقت مضى.

 

 

   

يؤرقني أنني لست في نفس المستوى العقلي أو  15
 الفكري لآلخرين.

 
 

   

حينما تسوء األمور أكون عادة واثقا من أنني  16
 سأتناولها بنجاح.

 
 

   

أنا أكثر من اآلخرين قلقا وانشغاال بقدراتي على  17

 إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع الغير.
 

 
   

      تزداد ثقتي في نفسي عن كثيرين أعرفهم. 18

أشعر بالخوف والترقب وعدم الثقة كلما تواجدت  19

 أمام الجنس اآلخر.
 

 
   

      الجسمي غير جذاب. يرى الكثيرون أن مظهري 11

10 
عندما أدرس مقررا جديدا أكون متأكدا من أنني 

سوف أجتازه بتفوق حيث سأكون ضمن أفضل 

 التالميذ فيه.

 

 

   

ال أقل عن غالبية الناس في قدرتي على التحدث  11
 أمام مجموعة.

 
 

   

       



58 
 

 مقياس الثقة بالنفستابع : 

 العبـــــــارة م
تنطبق 
 تماما

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
إلى حد 

 ما

ال 
تنطبق 
 كثيرا

ال 
تنطبق 

 طالقاإ

حينما أذهب إلى أي تجمعات اجتماعية كالحفالت  11

 مثال فإنني كثيرا ما أشعر باالرتباك والتعب.
 

 
   

أتجنب أحيانا القيام ببعض األشياء ألنها تتطلب  14
 تواجدي في وسط مجموعة.

 
 

   

15 
االختبارات الدراسية أو أكلف بعمل أي حينما تعقد 

واجبات مدرسية أكون على يقين من أنني سوف 
 أؤديها بنجاح.

 
 

   

عند مقابلة أناس جدد أتحدث إليهم بشكل أفضل من  16
 كثيرين غيري وذلك بدرجة كبيرة.

 
 

   

أشعر اآلن بأني أكثر حزما وحسما لألمور قياسا  17
 بأي وقت آخر.

 
 

   

18 
أحيانا بتجنب شخص ما يكون من الممكن أن أقوم 

أقيم معه عالقة صداقة ألنني أظل مشدودا وأشعر 
 بالترقب والتوتر.

 
 

   

      أتمنى لو استطعت أن أغير في مظهري الجسمي. 19

يقل قلقي وانشغالي حول التحدث أمام حشد من  41
 الناس بدرجة كبيرة وذلك قياسا بكثيرين غيري.

 
 

   

اآلن بأنني أكثر تفاؤال وإيجابية مقارنة بأي أشعر  40
 وقت آخر.

 
 

   

ال تعد مسألة اجتذاب شخص مناسب من الجنس  41
 اآلخر مشكلة بالنسبة لي. 

 
 

   

41 
لو أنني كنت أكثر ثقة بنفسي حينما أتحدث إلى 
غيري أو أناقشهم األمور المختلفة لكانت حياتي 

 أفضل مما هي عليه.
 

 
   

44 

أنشطة أكاديمية متنوعة تتطلب أبحث دوما عن 
إمعان التفكير والتحدي العقلي ألني أكون على ثقة 
من أنني أستطيع إنجازها بشكل أفضل من كثيرين 

 غيري.

 

 

   

بإمكاني الحصول على العديد من المواعد مع  45
 أي صعوبة أو مشكلة. اآلخرين دون

 
 

   

حينما أكون وسط جماعة يقل شعوري بالراحة كثيرا  46
 قياسا بما يشعر به باقي األعضاء.

 
 

   

تزداد ثقتي في نفسي على التعامل مع الجنس اآلخر  47
 في الوقت الراهن أكثر مما أنا عليه في العادة.

 
 

   

لو أن مظهري الجسمي كان أفضل مما هو عليه  48
 لكنت أصبحت أكثر جذبا ألفراد الجنس اآلخر.
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 الصورة العربية للمقياس :

وذلك لقياس ثقة الفرد بنفسه  Sidney Shrauger( 0991في األصل سيدني شروجر ) أعد هذا المقياس

وتقييمه لها. وعرف الثقة بالنفس على أنها إدراك الفرد لكفاءته أو مهارته وقدرته على أن يتعامل بفاعلية 

مع المواقف المختلفة. وقد هدف عند تصميمه لهذا المقياس أن يستخدم على نطاق عالمي مثل مقياس 

 لتقدير الذات. Rosenbergروزنبرج 

 عبارة، نصفها إيجابي والنصف اآلخر سلبي.  48مقياس من ويتألف ال

ال  –تنطبق إلى حد ما  –تنطبق بدرجة كبيرة  –يوجد أمام كل عبارة خمسة اختيارات هي )تنطبق تماما 

 ال تنطبق إطالقا(  –تنطبق كثيرا 

 صفر( على التوالي:  -0 -1 -1 -4تحصل الدرجات اإليجابية منها على الدرجات )

 ت اإليجابية تحمل األرقام التالية : والعبارا

(0- 4- 5- 6- 9- 01- 05- 06- 09- 10- 11- 16- 18- 10- 11- 15- 16- 17- 41- 40- 11- 

44- 45- 47.) 

 أما العبارات السلبية فتحمل األرقام: 

(1- 1- 7- 8- 00- 01- 01- 04- 07- 08- 11- 11- 14- 15- 17- 19- 11- 11- 14- 18- 19- 

41- 46- 48 ) 

ال  –ال تنطبق كثيرا  –تنطبق إلى حد ما  –تنطبق بدرجة كبيرة  -فتتبع هذا التدريج وهو )تنطبق تماما 

 ( على التوالي.4 -1 -1 -0 –تنطبق إطالقا( تحصل الدرجات السلبية منها على الدرجات )صفر 

( درجة، وتدل الدرجة المرتفعة على معدل مرتفع 091ووبذلك تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين )صفر 

 من الثقة بالنفس، والعكس صحيح.

 ال يوجد وقت محدد لإلجابة عن المقياس. ملحوظة:
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 للعبارات اإليجابية والسلبية -مقياس الثقة بالنفس -توزيع الدرجات على 

 العبـــــــارة م
تنطبق 
 تماما

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
إلى حد 

 ما

ال تنطبق 
 كثيرا

ال تنطبق 
 طالقاإ

 صفر 0 1 1 4 أحب االختالط بالناس. 0

شعرت بالضيق من نفسي كثيرا في المرة  1
 الماضية.

 4 1 1 0 صفر

 4 1 1 0 صفر يؤرقني أنني لست جميل المنظر. 1

وجدانية مشبعة مع شخص آخر تعتبر إقامة عالقة  4
 أمرا ممتعا بالنسبة لي.

 صفر 0 1 1 4

أنا أكثر سعادة اآلن قياسا بما كنت عليه منذ عدة  5
 أسابيع.

 صفر 0 1 1 4

 صفر 0 1 1 4 أنا راض عن مظهري الجسمي ومسرور منه. 6

أشعر بالخجل كثيرا عند التحدث أمام مجموعة من  7
 الناس.

 4 1 1 0 صفر

8 
الرغم من أنني أرغب في معرفة المزيد من على 

الناس فإني أكره أن أخرج لهم وأقابلهم حيث 

 يؤدي ذلك إلى ضياع وقتي.

 4 1 1 0 صفر

9 
يمثل األداء األكاديمي )الدراسة( مجاال أستطيع 

من خالله أن أظهر كفاءتي وقدراتي وأنال التقدير 

 على ما حققته من إنجاز.

 صفر 0 1 1 4

 صفر 0 1 1 4 أفضل في مظهري من أي شخص عادي.أبدو  01

يفزعني أن أفكر في الوقوف أمام جمع من الناس  00
 وأتحدث إليهم.

 4 1 1 0 صفر

كثيرا ما أشعر بالتردد حتى في مثل تلك المواقف  01

 التي أكون قد تناولتها بنجاح من قبل.
 4 1 1 0 صفر

أهدافي تقل ثقتي في قدرتي العقلية على تحقيق  01

 األكاديمية والمهنية وإنجازها بنجاح.
 4 1 1 0 صفر

أشعر معظم الوقت أنني لست في كفاءة ومقدرة  04

 غالبية الناس المحيطين بي على التعامل مع الغير.
 4 1 1 0 صفر

05 
حينما يكون لزاما علي أن أتحدث أمام مجموعة 

من الناس فإني عادة ما أشعر أن بإمكاني أن أعبر 

 نفسي بفاعلية ووضوح.عن 

 صفر 0 1 1 4

أنا محظوظ في أن أكون وسيما بالشكل الذي أنا  06
 عليه.

 صفر 0 1 1 4
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 مقياس الثقة بالنفستابع : 

 العبـــــــارة م
تنطبق 
 تماما

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
إلى حد 

 ما

ال تنطبق 
 كثيرا

ال تنطبق 
 طالقاإ

الالزمة لتحقيق أفتقر إلى بعض القدرات الهامة  07

 النجاح والتفوق في الدراسة.
 4 1 1 0 صفر

أعترف أنني لست ممتازا مثل العديد من الزمالء  08

 الذين أتنافس معهم.
 4 1 1 0 صفر

مقابلة أناس جدد تعتبر بالنسبة لي خبرة ممتعة  09
 أتطلع دوما إليها.

 صفر 0 1 1 4

الماضية كنت أكثر نقدا لنفسي في األيام القليلة  11

 قياسا بما أكون عليه عادة.
 4 1 1 0 صفر

أشعر دائما بالراحة والسعادة في الحفالت أو أي  10

 تجمعات اجتماعية.
 صفر 0 1 1 4

شكوكي حول قدراتي األكاديمية تقل عن شكوك  11

 معظم زمالئي حول قدراتهم.
 صفر 0 1 1 4

تصادفني مشاكل أكثر من غيري في إقامة أي  11

 وجدانية مشبعة مع شخص آخر.عالقة 
 4 1 1 0 صفر

14 
يزداد عدم ثقتي في قدراتي على التحدث بوضوح 

أمام جمع من الناس في الوقت الحالي أكثر من 

 أي وقت مضى.

 4 1 1 0 صفر

يؤرقني أنني لست في نفس المستوى العقلي أو  15
 الفكري لآلخرين.

 4 1 1 0 صفر

واثقا من أنني حينما تسوء األمور أكون عادة  16
 سأتناولها بنجاح.

 صفر 0 1 1 4

أنا أكثر من اآلخرين قلقا وانشغاال بقدراتي على  17

 إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع الغير.
 4 1 1 0 صفر

 صفر 0 1 1 4 تزداد ثقتي في نفسي عن كثيرين أعرفهم. 18

أشعر بالخوف والترقب وعدم الثقة كلما تواجدت  19

 اآلخر.أمام الجنس 
 4 1 1 0 صفر

 4 1 1 0 صفر يرى الكثيرون أن مظهري الجسمي غير جذاب. 11

10 
عندما أدرس مقررا جديدا أكون متأكدا من أنني 

سوف أجتازه بتفوق حيث سأكون ضمن أفضل 

 التالميذ فيه.

 صفر 0 1 1 4

ال أقل عن غالبية الناس في قدرتي على التحدث  11
 أمام مجموعة.

 صفر 0 1 1 4
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 مقياس الثقة بالنفستابع : 

 العبـــــــارة م
تنطبق 
 تماما

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
إلى حد 

 ما

ال تنطبق 
 كثيرا

ال تنطبق 
 اطالقا

حينما أذهب إلى أي تجمعات اجتماعية كالحفالت  11

 مثال فإنني كثيرا ما أشعر باالرتباك والتعب.
 4 1 1 0 صفر

ببعض األشياء ألنها تتطلب أتجنب أحيانا القيام  14
 تواجدي في وسط مجموعة.

 4 1 1 0 صفر

15 
حينما تعقد االختبارات الدراسية أو أكلف بعمل أي 
واجبات مدرسية أكون على يقين من أنني سوف 

 أؤديها بنجاح.
 صفر 0 1 1 4

عند مقابلة أناس جدد أتحدث إليهم بشكل أفضل  16
 من كثيرين غيري وذلك بدرجة كبيرة.

 صفر 0 1 1 4

أشعر اآلن بأني أكثر حزما وحسما لألمور قياسا  17
 بأي وقت آخر.

 صفر 0 1 1 4

18 
أقوم أحيانا بتجنب شخص ما يكون من الممكن أن 
أقيم معه عالقة صداقة ألنني أظل مشدودا وأشعر 

 بالترقب والتوتر.
 4 1 1 0 صفر

 4 1 1 0 صفر أتمنى لو استطعت أن أغير في مظهري الجسمي. 19

يقل قلقي وانشغالي حول التحدث أمام حشد من  41
 الناس بدرجة كبيرة وذلك قياسا بكثيرين غيري.

 صفر 0 1 1 4

أشعر اآلن بأنني أكثر تفاؤال وإيجابية مقارنة بأي  40
 وقت آخر.

 صفر 0 1 1 4

ال تعد مسألة اجتذاب شخص مناسب من الجنس  41
 اآلخر مشكلة بالنسبة لي. 

 صفر 0 1 1 4

41 
لو أنني كنت أكثر ثقة بنفسي حينما أتحدث إلى 
غيري أو أناقشهم األمور المختلفة لكانت حياتي 

 أفضل مما هي عليه.
 4 1 1 0 صفر

44 

أنشطة أكاديمية متنوعة تتطلب أبحث دوما عن 
العقلي ألني أكون على ثقة إمعان التفكير والتحدي 

من أنني أستطيع إنجازها بشكل أفضل من كثيرين 
 غيري.

 صفر 0 1 1 4

بإمكاني الحصول على العديد من المواعد مع  45
 اآلخرين دون أي صعوبة أو مشكلة.

 صفر 0 1 1 4

حينما أكون وسط جماعة يقل شعوري بالراحة  46
 كثيرا قياسا بما يشعر به باقي األعضاء.

 4 1 1 0 صفر

تزداد ثقتي في نفسي على التعامل مع الجنس  47
 عادة.اآلخر في الوقت الراهن أكثر مما أنا عليه 

 صفر 0 1 1 4

لو أن مظهري الجسمي كان أفضل مما هو عليه  48
 لكنت أصبحت أكثر جذبا ألفراد الجنس اآلخر.

 4 1 1 0 صفر

 


